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Beste Nieuwsbrieflezers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni. - nieuwe stijl
Orte informatie
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• Adopteer een dier
• Colofon
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Dierenthuis wordt overspoelt met aanvragen voor probleemdieren, verwaarloosde
dieren, zieke dieren, oude dieren, gehandicapte, verwilderde katten, bange honden,
honden met angst-agressie, de lijst is lang.
Tientallen honden en minstens honderd katten zijn al binnengekomen sinds onze
verhuizing.

Bijv. de jackrussel die zaterdag komt. Een verleden van mishandeling, een
verleden van geen medische zorg, een verleden van pijn en verdriet. Onze
vrijwilligers halen het diertje op.
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Column: Reclame
Een blokfluit en rolschaatsen voor weinig geld kopen via Marktplaats. Spullen worden niet meer
weggegooid, maar verkocht voor weinig zodat iemand anders er nog iets aan heeft. Voor dingen is
dat een perfecte manier van recyclen. Je kunt jezelf en/of je kinderen blij maken zonder over je
budget te gaan en een ander kan met het ontvangen geld weer iets aanschaffen waar hij of zij wel
behoefte aan heeft. Ook een pony wordt in deze reclame op dezelfde 'simpele' manier
aangeschaft. Het kind rent het, geschrokken weg galopperende, dier -dat kort daarvoor nog rustig
in zijn weitje stond- krijsend achterna. Volgende beeld: Met rolschaatsen aan, al blokfluitend zit dit
veeleisend meisje op de rug van het kleine paardje wat dan op een ca. 3x3 meter groot stukje
tegelvloer in het 'doorzonwoning-tuintje' van dit gezin staat. De blokfluit en de rolschaatsen, nee

die hebben daar geen last van. Wat er gebeurt met hetgeen zojuist werd aangeschaft wanneer het
kind er genoeg van heeft verteld het verhaal natuurlijk niet, ook dan zullen de rolschaatsen en de
blokfluit er zeker niet onder lijden.......
Een kinderfeestje bij een wel zeer gefortuneerde familie. Men ziet op een enorm grasveld naast
een net zo kolossaal huis o.a. een hete luchtballon, een soort van kermis én.... een circusolifant.
Het feest is afgelopen. Een van de kleine genodigden wordt -uiteraard met de auto- door zijn
moeder opgehaald. Op de vraag of het leuk was is het enige antwoord: “Ja we hebben Knaks
gegeten”. “O, lekker” zegt de moeder. Het is duidelijk, alle overdaad hoeft voor dit kind niet zo
zolang het maar worstjes van Unox te eten krijgt.
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Column: Reclame (vervolg)
Waar of die van gemaakt worden en wat er precies in zit, doet eveneens niet te zake. De moeder
is het er roerend mee eens. Als de kinderen maar rustig zijn is iedereen blij. Daarna verplaatst het
beeld zich naar de ouders van de jarige. Na alle drukte, gaan zij zich in 'the living' even verpozen
met een 'drink' en de borrelvariant van het knakje. Wanneer buiten het geluid van een
trompetterende olifant te horen is, zegt vader tegen moeder: 'O ja, die olifant moet nog terug
gebracht worden' waarna zij, landerig en blasé, zuchtend opstaat. De olifant werd ongetwijfeld
niets gevraagd.
Het zijn maar twee voorbeelden van dieren in reclame-filmpjes waarbij, wanneer je er goed over
nadenkt, het dier als niets meer dan gebruiksvoorwerp wordt gezien. Bij de reclame-code

commissie zul je met een klacht hieromtrent dan ook zeker niet in het gelijk gesteld worden. Een
dier heeft, als het er op aan komt, nog steeds de wettelijke status van een 'ding'. De regel dat
reclame: 'niet nodeloos mag kwetsen' en vooral 'niet in strijd mag zijn met de goede smaak en het
fatsoen' is hier daarom helaas niet van toepassing. Dagelijks dierenleed of een, voor de
oplettende kijker, verwijzing daarnaar? Het lijkt algemeen aanvaard en dat is, mijns inziens, dus
GEEN reclame voor onze maatschappij.....
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Lekker eten zonder vlees: Watermeloensalade met geitenkaas
Voor 4 personen
ca. 1 kg watermeloen
1 bosje radijs
4 takjes munt
2 limoenen (biologisch)
zout en peper
suiker (bijv. bruine suiker)
4 - 5 eetl. olijfolie
150 gr. zachte geitenkaas (bv. rol)
Snijd de watermeloen in parten en verwijder de pitjes. Snijd het vruchtvlees eerst van de schil en
vervolgens in reepjes. Maak de radijsjes schoon en snijd ze in dunne plakjes. Was de munt en
houd een paar blaadjes apart om te garneren. Snijd de overige muntblaadjes in reepjes. Was de
limoenen met heet water en wrijf ze droog. Rasp de schil van 1 limoen en pers de limoen uit. Roer
de limoensap, de geraspte limoenschil, zout, peper en een 1/2 theel. suiker door elkaar. Klop de
olie erdoorheen. Meng de vinaigrette met de meloen, de radijsjes en de gesneden munt en zet ca.
15 minuten in de koelkast. Snijd de overige limoen in partjes. Verbrokkel de geitenkaas over de
meloensalade. Garneer met de overige munt en de partjes limoen.
-bereidingstijd 30 minuten-

DIERENTAAL
Juni 2013

Jessie

Lekker eten zonder vlees: Groentequiche met kaas (ca. 12 stukken)
250 gr champignons
600 gr. courgettes
8 eetl. olie
zout en peper
300 gr. + een beetje bloem
1 mespunt bakpoeder
150 gr. Kwark

6 eetl. melk
boter voor de quichevorm
200 ml slagroom
3 eieren
250 gr. kerstomaatjes
100 gr Goudse kaas

Maak de champignons schoon en snijd ze doormidden of in vieren. Maak de courgettes schoon en
snijd ze in plakjes. Bak de champignons 2-3 minuten in 2 eetl. olie. Breng ze op smaak en neem
ze uit de pan. Stoof de courgette ca. 5 minuten in het hete braadvet en breng de schijfjes op
smaak met zout en peper. Laat alles enigszins afkoelen. Kneed 300 gr. bloem, bakpoeder, de
kwark, 6 eetl. olie, de melk, en 1 theel. zout door elkaar. Vet een quichevorm (ca. 28 cm diam.) in
met boter. Rol het deeg op een beetje bloem uit tot een cirkel van ong. 32 cm diam. Leg het deeg
in de vorm en druk het aan de randen goed aan. Prik met een vork meerdere gaatjes in de
deegbodem. Roer de eieren en de slagroom door elkaar en breng het mengsel op smaak met zout
en peper. Was de tomaten en snijd ze doormidden. Verdeel de champignons, de courgettes, de
tomaten en de eiroom over de deegbodem. Bak de quiche ca. 25 min. in een voorverwarmde oven
op 200 graden. Rasp de kaas en strooi deze over de quiche. Bak de quiche nog eens 20 min. op
dezelfde temperatuur.
bereidingstijd 30 minuten
baktijd 45 minuten
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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, de sukkelaars, 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.
Bezoek is, zoals u ongetwijfeld weet, tijdelijk niet mogelijk. Zodra de verhuizing achter de rug is
worden de nieuwe bezoekdagen/tijden zo snel mogelijk bekend gemaakt.
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
Groene Kadeweg 51-53
1332 BV Almere
Telefoon 06-434 281 22 (ma t/m za tussen 11.00-16.00 uur)
Bezoek is welkom op de eerste en laatste zaterdag van de maand.
Alleen op afspraak via info@dierenthuis.nl
Bezoektijden zijn van 15.00 tot 17.00 uur.
Kinderen zijn welkom vanaf 16 jaar.
Email: info@dierenthuis.nl
Website: www.dierenthuis.nl
Website: www.fiv-felv.nl
Facebook: www.facebook.com/Dierenthuis
Twitter: www.twitter.com/Dierenthuis
Rekeningnummer: 9359251
IBAN: NL22INGB0009359251
BIC:INGBNL2A
Vanuit België: KBC
IBAN: BE63731027687108, BIC: KREDBEBB
T.n.v. Stichting Dierenthuis
Tekst: Marleen van Houten
Fotografie: Saskia Blok, Nel van Wijngaarden
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