DE GEVAREN VAN VUURWERK
Geluidsarm vuurwerk is veel stiller (60 decibel in plaats van de normale 150) en daardoor veel
minder traumatisch voor onze vrienden de dieren.
Hoewel het al 3 jaar geleden is dat GAIA geluidsarm vuurwerk lanceerde, lijken ze het college
van burgemeester en schepenen niet te hebben overtuigd.
En dus elk jaar is het opnieuw hetzelfde probleem! Dieren worden getraumatiseerd,
sommigen hebben hartaanvallen, paarden rennen in de weide en kunnen zichzelf ernstig
verwonden als ze proberen te ontsnappen.
In een poging te ontsnappen aan dit helse lawaai, komen de dieren in paniek op straat terecht;
wat voor hunzelf en automobilisten een (ernstig) gevaar vormt.
In april 2019 keurde het Vlaams Parlement vrijwel unaniem nieuwe regels voor vuurwerk
goed. Deze regels leidden niet tot een verkoopverbod, maar wel tot het feit dat de gemeenten
zelf konden beslissen waar vuurwerk precies afgestoken mocht worden.
Als u een einde wilt maken aan de rampzalige gevolgen van vuurwerk voor onze vrienden op
vier poten, kan u uw gemeente, vooral de schepen van dierenwelzijn, aanspreken over de
gevaren van vuurwerk voor dieren.
Tijdens de nacht van 31 december op 1 januari is het dus niet ongewoon om een eenzaam,
verdwaald, angstig en soms gewond dier op de openbare weg tegen te komen.
Hoe kan u het dier benaderen en wie kan u contacteren om het dier op te vangen?
•

Gewond dier
Als u merkt dat het dier gewond is, neem dan de tijd om het dier waar te nemen zodat
u kan bepalen wat er aan de hand is. Waarnemingstijd is een waarborg voor de
veiligheid voor iedereen.
Het is belangrijk om het dier rustig te benaderen met kalmerende signalen. Spreek
rustig, staar het dier niet in de ogen, maar kijk van opzij en knipper regelmatig met de
ogen.
Indien u van het gewonde dier agressieve alarmsignalen krijgt, stap dan terug en zoek
een andere oplossing want anders stelt u zich bloot aan risico's.
Om het dier (hond of kat) veilig te vervoeren, moet u de schouders en heupen
ondersteunen en het dier tegen u vasthouden. Als u een deken bij de hand hebt, is het
nog beter. Plaats het deken onder het dier om het gemakkelijker te hanteren en om
overbodige toekomstige mobilisaties te vermijden.

©Blauwe Wereldketen

•

Gezond dier
De veiligheidsregels zijn nog steeds van kracht. Een verdwaald en angstig dier is
waarschijnlijk banger en op zijn hoede. Plaats uw hand altijd onder de muil van het
dier. Aai hem nooit boven zijn kop, dan kan hij uw bewegingen niet zien en mogelijk
een verdedigende houding aannemen.
Vermijd ook om uw gezicht dicht bij de kop van het dier te brengen, blijf kalm en rustig
in uw gebaren en houdingen.

•

Identificatie van de eigenaars
Zodra het dier onder controle is, brengt u het naar de dichtstbijzijnde dierenarts van
dienst of het politiebureau. Ze zijn in het bezit van een microchiplezer en aangezien
identificatie al enkele jaren verplicht is, is het mogelijk om de eigenaar van het dier via
zijn chipnummer terug te vinden.
Als het dier niet geïdentificeerd is, dan moet het aan een opvangcentrum
toevertrouwd worden. Het is niet mogelijk om het dier zelf te houden, hoe lief en
schattig het ook is.
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