
Beste	dierenvrenden,

Met	veel	plezier	schrijf	ik	een	bericht	voor	dierenvrienden,	want	dat	hebben	we
samen	gemeen,	het	houden	van	en	vertroetelen	van	onze	viervoeters.
Belangrijk	is	dat	we	hun	gezondheid	op	punt	houden.	Zorg	voor	een	goede
voeding,	en	raadpleeg	indien	nodig	je	dierenarts.
	
Bij	ons	in	het	asiel	zorgen	wij	voor	vele	dieren.	We	schenken	zeer	veel	aandacht
aan	hun	welzijn	en	gezondheid,	aan	het	socialiseren	en	tot	slot	proberen	we
een	perfecte	thuis	voor	hen	vinden.

Onze	dieren	hebben	veel	nood	aan	aandacht	en	dat	kan	ik	niet	alleen,	maar
gelukkig	mag	ik	rekenen	op	de	ploeg	van	de	vrijwilligers.
Ik	kan	deze	gemotiveerde	helpers,	dierenvrienden	niet	genoeg	bedanken	voor
hun	inzet,	want	jawel	elke	dag	gaan	we	er	samen	voor.
	
Men	zal	zich	afvragen	"hoe	krijgen	we	dat	voor	mekaar,	hoe	krijgen	we	dat
allemaal	betaald,	die	hoge	medische	kosten,	massa's	voedsel,	vaste	onkosten,
nutsvoorziening	en	veel	meer".
Daarvoor	danken	we	iedereen	die	ons	helpt	in	het	dragen	van	de	onkosten,
zonder	jullie	zou	dat	echt	niet	lukken.
Dankzij	uw	steun	kunnen	we	onze	dieren	de	zorgen	geven	die	ze	nodig
hebben,	ondanks	de	moeilijke	tijd	die	we	doormaakten.
Nogmaals	dank	u,	want	ik	wil	echt	niemand	vergeten.
	

Evenementen	hebben	we	niet	kunnen
organiseren,	maar	hopelijk	wel	volgend	jaar,	indien
het	veilig	kan.
Toch	nog	even	een	warm	woordje	voor	Petra	en
haar	team,	met	de	verkoop	van
tweedehandskleding,	een	echt	succes,	goed
gedaan	Petra.	Dat	heeft	ons	goed	geholpen!
	
En	nu	is	het	weer	tijd	om	onze	dieren	hun
verzorging	en	aandacht	te	geven.
	
	
	
Groetjes	Maria,	voorzitster

Pijn,	ze	kunnen	het	niet	met	woorden
vertellen,	maar	als	je	uw	dier	goed
kent,	kan	je	het	merken	aan
eetgedrag,	hun	houding	en
gezichtsuitdrukking.	Uw	huisdier	zal
proberen	de	pijn	te	verdoezelen,	maar
als	baasje	moet	je	dat	kunnen
ontdekken.
	
Vermoed	je	dat	je	kat	of	hond	zich	een
beetje	anders	gedraagt?	Is	het	niets,
of	nemen	we	het	toch	maar	serieus?
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PIJN	OPMERKEN	BIJ	JE	HUISDIER



Gedragsverandering	en	afwijkend	gedrag	heeft	meestal	een	medische
oorzaak.
In	de	eerste	plaats	kan	je	het	best	in	het	oog	blijven	houden	en	proberen	op	te
merken	of	het	pijn	is.
Is	het	een	acute	pijn	die	plots	opkomt,	zoals	mank	lopen,	omdat	ze	zich
hebben	bezeerd	met	spelen	of	springen?	In	dat	geval	kan	het	vanzelf	overgaan,
tenzij	er	een	wonde	is.
Maar	als	je	dier	een	duidelijke	afwijkende	houding	vertoont,	zoals	bijvoorbeeld
gespannen	spieren,	een	rare	houding,	…	dan	kan	het	een	chronische	pijn
zijn.
Nu	moeten	we	opletten.	Meestal	komt	een	chronische	pijn	geleidelijk,	soms
komt	deze	hevig,	en	soms	is	deze	minder	pijnlijk	dan	een	acute	pijn.
Artrose	is	zo	één	van	de	meest	voorkomende	pijnen,	maar	ook
gebitsproblemen	en	buikpijn	komen	vaak	voor.
Bij	artrose	kan	het	dier	op	bepaalde	momenten	pijn	hebben,	hierdoor	moeten
we	goed	opletten	om	deze	aandoening	op	te	merken.
	
Let	ook	op	hun	eetgedrag,	eten	ze	minder	of	eten	ze	niet?	Gewichtsverlies	of
een	abnormale	gewichtstoename	kan	tevens	een	gevolg	zijn	van	pijn,	ook
verminderde	activiteit.	Neem	in	ieder	geval	op	tijd	maatregelen,	zodat	er	geen
bijkomende	problemen	volgen.
Verder	kunnen	we	pijn	ook	herkennen	aan	het	slaappatroon	van	je	dier.	Slaapt
je	dier	minder	of	langer	dan	normaal,	of	veel	te	weinig?	Een	slechte	slaap	kan
komen	door	pijn	en	rusteloosheid.

	
	
Tenslotte	kunnen	we	pijn	ook
herkennen	aan	tal	van	andere
signalen:	je	dier	neemt	rare
houdingen	aan,	loopt	anders	dan
normaal,	je	dier	verstopt	zich,	de	ogen
staan	anders	dan	normaal,	de
stoelgang	is	veranderd,	je	dier	heeft
koorts,	een	snotterige	neus	en
uitvloei	uit	de	ogen,	…
	
.

Indien	u	vermoed	dat	je	huisdier	pijn	heeft,	ga	dan	best	met	je	dier	naar	de
dierenarts	en	vertel	daar	wat	je	zelf	reeds	vaststelde.	Geef	al	deze	zaken	door
aan	je	dierenarts.	Het	afwijkend	gedrag	filmen	kan	de	dierenarts	helpen.
Zo	kan	je	dierenarts	met	uw	hulp	je	hond	of	kat	tijdig	helpen.
	

Niet	alle	poezen	vertoeven	meteen	in	een	gezin.	Zo	is	er	Poupée,	opgegroeid
tussen	enkele	semi	wilde	katten.	Semi	omdat	een	oude	dame,	elke	dag	weer,
de	katten	uit	de	buurt	voorzag	van	lekkere	kattenbrokken	en	natvoer.	Helaas
werd	de	oude	dame	dement.	Het	voelde	voor	haar	aan	alsof	ze	nog	steeds	elke
dag	haar	lekkere	kattenvoer	voorschotelde	aan	de	katten	uit	de	buurt,	maar
helaas	vergat	ze	dit	meer	en	meer.
	
Wanneer	haar	zoon	op	bezoek	kwam	merkte	hij	op	dat	de	eetbakjes	er	weeral
leeg	bij	stonden	en	dat	de	er	één	bepaalde	poes	wel	heel	mager	werd.	Allicht
had	deze	poes	het	iets	moeilijker	om	aan	eten	te	komen.	Waarschijnlijk	waren
de	muisjes	voor	haar	te	snel	en	hield	ze	teveel	van	het	gezang	van	de
vogeltjes.
Daarom	werd	er	beslist	om	de	wilde	katten	te	vangen	en	de	nodige	zorgen	te
geven.
	

Poes	Poupée,	want	zo	werd	ze
gedoopt,	krijgt	alle	nodige	zorgen	bij
één	van	de	opvanggezinnen	van
Unco-Jerry.	Het	blijkt	geen	sinecure
opdracht	te	zijn.	Poupée	heeft	immers
al	teveel	kilo’s	verloren	en	blijkt	al	snel
bij	de	dierenarts	te	belanden.
	
Alles	wordt	uit	de	kast	gehaald	om
Poupée	er	weer	bovenop	te	krijgen,
maar	helaas,	er	is	geen	beterschap	in
zicht.	Met	haar	1600	gram	gewicht	op
een	leeftijd	van	ongeveer	7	jaar
moeten	we	een	versnelling	hoger

'DE	MOEILIJKE	START	NAAR	EEN	MOOIE	TOEKOMST'



schakelen.	Poupée	verhuist	naar
Unco-Jerry	en	beland	in	quarantaine,
het	kamertje	waar	de	hoogste
prioriteit	geldt!

Maria	ontfermt	zich	over	Poupée.	Ook
de	dierenarts	schakelt	een	versnelling
hoger,	maar	Poupée	blijft	een
probleempoes.
	

Maria	komt	op	een	idee	en	belandt	aan	de
kookpot.	Kabeljauw,	verse	kabeljauw,	afgekookt,
afgekoeld	en	vocht	bewaard.
Al	snel	wordt	duidelijk	dat	Poupée	hier	verzot	op	is.
Ook	het	vocht	van	de	vis	versterkt	haar	lichaam.
Geen	pilletje	kan	op	tegen	haar	porties	gekookte
kabeljauw.
Eindelijk,	we	zien	het	tij	keren	en	zien	haar	pels
met	de	week	beter	worden.
	
Poupée	zit	steeds	op	hetzelfde	plankje	in	de
quarantaine.	Plaats	zat,	maar	dat	ene	plankje	is	de
meest	veilige.	Als	er	mensen	de	trap	op	komen,
gebruikt	zij	de	meest	veilige	centimeters	op	dat
plankje.

Poupée	is	niet	voor	iedereen	even	toegankelijk.	Toch	zijn	er	enkele	vrijwilligers
waar	ze	een	boontje	voor	heeft.	Diegene	waar	ze	veel	aandacht	van	krijgt
verdienen	haar	liefde.	Nog	een	beetje	bang,	maar	toch	vol	vertrouwen	ontvangt
ze	meer	en	meer	“aaikes”.	Ze	kiest	haar	mensen,	dat	is	duidelijk.
	
Op	een	mooie	dag,	de	zon	schijnt.	Poupée	is	twee	kilo	zwaarder	geworden	en
klaar	voor	een	nieuwe	start.	Poupée	heeft	haar	nieuwe	poezenmama
uitgekozen	en	mag	mee	richting	Geel.	Om	haar	zoveel	mogelijk	vertrouwen	te
geven	start	ze	haar	nieuwe	leven	bij	één	van	de	vrijwilligers	van	het	asiel.
Véronique	had	al	heel	veel	tijd	doorgebracht	met	Poupée.	Alsook	mocht	poes
Chocolat	meekomen	naar	haar	nieuwe	leven	te	Geel.
Chocolat	en	Poupée	konden	het	ondertussen	al	heel	goed	vinden	met	mekaar.
Daar	hadden	we	al	naar	gewerkt	de	voorbije	maanden.
	
1	juli	2021,	het	is	vandaag	toevallig	de	verjaardag	van	Véronique.	De	perfecte
dag	om	Poupée	en	Chocolat	op	te	halen.	3	weken	vakantie	staan	voor	de	deur,
dus	tijd	zat	voor	een	goede	introductie.	Thuis	wachten	immers	twee	andere
pluizenbollen	voor	deze	gezinsuitbreiding.	Bobijntje	en	Tartouf,	ook	Unco-
Jerry’s.
Een	klein	magazijntje	werd	in	het	voorjaar	omgetoverd	tot	een	poezenparadijs.
Daar	zullen	Poupée	&	Chocolat	alle	tijd	krijgen	om	hun	nieuwe	start	rustig	te
ontdekken.	Véronique	&	Stefaan	hadden	verschillende	introductiestappen
bedacht.	Het	mocht	zelfs	maanden	duren.
	
Maanden	worden	uiteindelijk	3	dagen.	Zowel	Poupée	en	Chocolat,	als	Bobijn	en
Tartouf	zitten	zonder	enige	vijandigheid	de	uren	te	tellen	wanneer	ze	eindelijk
mekaar	eens	goed	kunnen	ruiken.
Dag	4	wagen	we	systematisch	de	veel	te	vroege	stap,	maar	dat	probleem
stelde	zich	enkel	in	ons	hoofd.	Ze	kenden	mekaar	precies	al	jaren.	Had	het	te
maken	met	de	kledij	en	dekentjes	die	we	al	weken	vooraf	uitwisselden	tussen
het	asiel	en	ons	huis?	Er	was	immers	al	veel	vooraf	gesnuffeld.
	
Enkele	maanden	later	noemen	we	ze	de	Daltons.	Weliswaar	drie	kattinnen	en
één	kater,	waarvan	kater	Tartouf	nog	het	meest	overdonderd	is	om	zijn	drie
karaktervolle	meisjes	voor	hem	te	winnen.
	
Het	is	een	zegen	om	zoveel	kattengeluk	te	mogen	meemaken.	Poupée	stelt
het	prima	en	bloeit	helemaal	open.	Eigenlijk	leven	ze	alle	vier	in	een
poezenhuis,	waar	ze	worden	bediend	door	twee	butlers.
	



En	Poupée	haar	menu	is	ondertussen	sterk	uitgebreid.	Dat	zien	we	ook	op	de
weegschaal	die	4,9	kilo	aangeeft.	De	dierenarts	liet	weten	om	bij	‘5	kilo	Poupée‘
over	te	gaan	tot	light	voeding.	Daar	is	het	huispersoneel	nog	niet	van	overtuigd

.
	

Stillaan	zien	we	einde	van	het	jaar	dichter	komen,	tijd	om	onze	acties	voor	te
stellen.
	

Wafelverkoop:
Momenteel	loopt	onze	jaarlijkse
wafelverkoop.	Ook	dit	jaar	kozen
we	voor	de	tupperdoos,	gevuld
met	vanille	wafels	of
chocoladewafels.	Handige	box
met	wafeltjes	voor	7	euro.

	
	Pop-up	winkel:
Nieuw	is	onze	toekomstige	pop-
up	winkel	vooraan	aan	ons	asiel.
We	bieden	u	zeer	mooie
spulletjes	aan,	aan	zeer
democratische	prijzen.	U	kan	er
ook	informatie	vragen	en	iets
drinken.	Verder	informatie
omtrent	de	openingsuren	en	de
opening	zullen	nog	worden
gecommuniceerd.
	

Kledingverkoop:
Het	team	van	Petra	zet	zich
verder	in	voor	hun
tweedehandse	kledingverkoop.
Vergeet	ze	zeker	niet	te	volgen
op	Facebook,	hier	komen
regelmatig	nieuwe	updates	op!
	
Eindelijk	weer	een
wandeltocht	in	zicht!
Wordt	het	niet	stilletjes	tijd	om
weer	eens	wat	te	organiseren,
wat	met	covid	niet	meer	kon.
Velen	vragen	ons	naar	een
wandelzoektocht,	en	ja	we
krijgen	er	weer	zin	in.
We	willen	dit	op	een	veilige
manier	doen,	en	beloven	onze
leden	om	er	tegen	het	voorjaar
werk	van	te	maken.
We	laten	het	u	zo	snel	mogelijk
weten.
	

	
	
	

Kerstkaarten:
Wij	verkopen	ook	zeer	mooie
kerstkaarten	ten	voordele	van
ons	asiel.	Deze	zijn	te	verkrijgen
in	ons	asiel	elke	dag	tussen
9u30	en	11u30	aan	€2,50	euro
per	stuk.

Alles,	hoe	klein	ook,	kan	ons	helpen.
	
Buiten	lid,	meter	of	peter	worden	of	ons	financieel

AGENDA

Hoe	kan	u	ons	helpen?



helpen,	zijn	er	nog	zaken	die	ons	tevreden	maken.
Wil	je	inlichtingen,	over	hoe	je	ons	kan	helpen,	mail
ons	dan	op	info@dierenasiel-uncojerry.be	of	bel
naar	Harry	op	het	nummer	0475/639804.
	
Aankopen	via	internet	kan	je	ook	via	TROOPER.
Dan	klik	je	ons	aan	als	goed	doel,	en	zonder	dat
het	u	iets	kost,	krijgen	wij	een	percentje.
	

We	hebben	ook	een	winkeltje,	waar	we	binnenkort	meer	werk	van	gaan
maken	en	waar	we	u	wat	mooie	toffe	dingen	zullen	aanbieden.
	
De	tweedehands	kleding	verkoop	van	Petra,	kan	je	bezichtigen	op	haar
Facebookpagina.
	
Dierenvoeding	schenken	is	voor	het	asiel	een	heel	belangrijk	punt.	Nu	ga	ik
daar	iets	speciaals	over	schrijven.	Het	is	niet	de	kwantiteit	maar	de	kwaliteit
van	de	voeding	die	belangrijk	is.	Liever	een	kleine	hoeveelheid	voer,	maar	wel
een	gezonde.	Wil	je	weten	wat	we	kunnen	gebruiken,	mag	je	gerust	mailen
naar	info@dierenasiel-uncojerry.be
	
Overschotten	en	spulletjes	voor	dieren	zijn	altijd	welkom.	Graag	vragen	wij
om	even	te	verwittigen	zodat	we	kunnen	bekijken	wat	we	kunnen	gebruiken
want	kapotte	en	versleten	spullen	kosten	ons	geld	om	weg	te	werpen.
	
Grondstoffen	zijn	ook	heel	duur	geworden,	en	wij	moeten	regelmatig
herstellingen	uitvoeren.	Heb	je	hout,	platen	of	andere	materialen,	geef	me	aan
seintje	via	mail	op	info@dierenasiel-uncojerry.be	of	op	het	nummer
0475/639804.

Ben	je	een	dierenvriend	en	wil	je
ernstige	vrijwilliger	worden,	dan
kunnen	wij	u	best	gebruiken.

Indien	je	volgend	jaar	mee	wilt	helpen
bij	de	evenementen	zoals	de
wandeltocht,	eetdag,	wafelverkoop,	…
laat	het	ons	zeker	weten	op	het
bovenvermelde	emailadres	of	gsm-
nummer.
.

WEETJES



Graag	willen	wij	u	al	fijne	feestdagen	wensen	vanwege	het	hele	Unco-Jerry
Team!

		Bezoek	onze	nieuwe	website	op
https://dierenasiel-uncojerry.be

voor	nog	meer	nieuws	over	ons

Nieuwe	website	online!



asiel.

Adres:
Merodedreef	137	b
2260	Westerlo
info@dierenasiel-uncojerry.be

Deze	e-mail	is	verzonden	naar	{{	contact.EMAIL	}}
Je	hebt	deze	e-mail	ontvangen	omdat	je	bent	geregistreerd	bij	Dieren	Asiel	Unco	Jerry

	
Uitschrijven
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