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EDITORIAAL
Beste Leden,
Beste Dierenvrienden,

De gezondheidscrisis, waarmee we nu al 15 maanden geconfronteerd worden, lijkt stilaan ten
einde te komen. Nog een aantal maanden geduld en we zullen weer in staat zijn om ten volle te
kunnen genieten van goede momenten van vreugde, van samenzijn, ...
De zomer staat voor de deur en heeft ons al kleine voortekens van zijn komst gegeven met sinds het
begin van de maand mooie zonnige dagen. Ook al is het, denk ik, één van de mooiste seizoenen
van het jaar, is het niet zonder “gevaren” voor onze dierenvrienden.
Op onze website: www.blauwe-wereldketen.be – rubriek “Informatie” – onder “Seizoensgebonden
adviezen”, vindt u enkele adviezen en tips zodat u en uw huisdieren ten volle van dit seizoen
kunnen genieten.
Wie zomer zegt, zegt jaarlijkse vakantie. Indien u nog niet alles geregeld heeft i.v.m. uw vakantie,
met of zonder uw huisdier, kan u bijkomende informatie terugvinden op de website “Vakantiezonder-dropping.be”.
Juni kondigt ook de lancering van onze tombola aan.
Begin juli ontvangt u een aparte en gepersonaliseerde
brief met de uitnodiging om deel te nemen aan onze
jaarlijkse Grote Tombola. We hopen dat u positief zal
reageren op onze oproep, zodat we onze vrienden, de
dieren, kunnen blijven helpen.
Mij rest enkel nog u veel leesgenot toe te wensen en
een ﬁjne vakantie met uw familie, uw vrienden en uw
huisdier(en)!

Nathalie Vanhinderdael
Afgevaardigd-bestuurder

Subside Loterie Nationale

Met dank aan de spelers van de Nationale Loterij, dankzij hen kan de
Nationale Loterij ons helpen met de kosten voor de verzorging en het
voederen van de dieren die ons toevertrouwd worden.
https://www.nationale-loterij.be/over-ons/subsidies
3

FINANCIËLE HULP – GETUIGENIS: GATAZO’S VERHAAL
GATAZO’S VERHAAL

Beste vrienden van de Blauwe Wereldketen, mijn naam is Gatazo (dat
betekent “Grote Kat” in het Spaans). Mijn verhaal begint in 2016 in de straten
van Louvain-la-Neuve, ik was een zwerfkat maar dankzij mijn nobel karakter
en charisma wist ik de harten van sommige studenten te veroveren om mij
eten te geven, of te laten slapen in hun koten om de koude nachten door
te komen. Mijn leven was tot dan toe nogal eenzaam en ongelukkig. De tijd
ging langzaam vooruit en de winter kwam; er waren nachten dat ik me onder
de struiken verborg om aan de regen te ontsnappen en andere nachten viel
ik in slaap en droomde over een warme thuis.
Op een dag ontmoette ik twee studenten uit verre landen (Ecuador), ze
waren erg lief, gaven me constant eten, zodat ik begon bij te komen en ik
steeds meer kracht kreeg om te spelen. Ik ging elke dag bij hen op bezoek
en beetje bij beetje veroverde ik hun hart. Op een koude winterdag nam Maria, één van de studenten, mij in haar armen
en nodigde me uit om de nacht door te brengen in een zeer warm en zacht deken bij haar thuis. Vanaf dat moment
wou ik nooit meer terug naar mijn zwerfkatleven, ik voelde een grote liefde die ik nog nooit gekend had. Ronald en Maria
vertelden me dat ze zich, net als ik, erg eenzaam voelden in België omdat hun families ver weg waren. Vanaf dat moment
ontdekte ik dat het mijn missie was om hen gelukkig te maken. Op korte tijd werd ik hun beste vriend. Sindsdien ben ik
hun levenspartner, en we doen alles samen, we delen gelukkige momenten, ik krijg veel lekkers waar ik dol op ben, we
hebben hele nachten door samen gestudeerd en ze verzekeren me dat ik hun beste “studdy Buddy” ben. Maar zoals in
elk verhaal zijn er gelukkige momenten, maar ben ik ook hun beschermengel geweest tijdens de droevige dagen.
Alles ging goed tot ik in februari snel moe werd en de dierenarts zei dat ik de griep had. Alles werd toen ingewikkelder,
de tijd verstreek en elke dag werd ik zwakker en bloedde mijn neus
veel. De dokter vertelde ons dat ik een rhinoscopie en een CT-scan
nodig had, maar de kosten waren te hoog en helaas konden Ronald
en Maria deze kosten niet betalen. Op dat moment verscheen de
Blauwe Wereldketen als een licht in een donkere nacht en hielpen zij
mij door de kosten van dit onderzoek op hun te nemen.
Wat onmogelijk leek, gebeurde... Ik bleek kanker te hebben, een soort
lymfoom in mijn neus, en ze gaven me niet veel overlevingskansen.
Het was ongetwijfeld verschrikkelijk nieuws, maar vriendelijke artsen
moedigden ons aan en vertelden me dat ik een jonge kat was, met
een goede conditie waardoor ik kans had om te overleven indien ik
chemotherapie en radiotherapie zou krijgen. Deze behandeling was
echter te duur, en toen besefte ik dat geld helaas het enige was
waarmee ik een beetje leven kon kopen.
Ronald en Maria waren wanhopig, maar de liefde die ik in de loop der jaren bij hen had gekweekt was sterker, ze
beloofden me dat ze alles zouden doen om me te redden. Ze organiseerden een inzamelactie, ze verkochten al hun
waardevolle spullen, ze verzamelden
al hun spaargeld en het loon van
studentenjobs, ik haalde zelfs de
voorpagina van de krant (wow wat een
geluk dat ik van de ene op de andere
dag een ster werd). Toch leek de weg,
ondanks alle inspanningen, nog altijd
even moeilijk... omdat ze te weinig geld
hadden om mijn behandeling te betalen.
Midden in onze wanhoop ontvingen
we een bericht dat ons zeer gelukkig
maakte: de Blauwe Wereldketen had
besloten tussenbeide te komen om
ons te helpen mijn kanker te genezen.
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FINANCIËLE HULP – GETUIGENIS: GATAZO’S VERHAAL
Nathalie, de verantwoordelijke van deze vereniging, was altijd attent voor mijn medische vooruitgang, en ik was
gewoon blij omdat zij mij de mogelijkheid had geboden om gered te worden en om zo nog een paar jaren met
Maria en Ronald te delen.
Dankzij deze hulp van de Blauwe Wereldketen
kon ik naar Frankrijk naar een oncologische
kliniek gaan om mijn behandeling te ondergaan.
Dit was niet gemakkelijk, we moesten voor
een maand naar Rijsel om elke dag naar mijn
radiotherapie te gaan. Eindelijk, na een maand
vol ups en downs, ben ik klaar met mijn
behandeling; de dierenartsen zeggen dat er
een goede kans is dat de kanker niet terug zal
komen, ik hoop het met heel mijn hart maar
niets is nog zeker.
Nu dat ik thuis ben, zit ik in de herstelfase. Op
dit moment heb ik nog steeds een infectie aan
de luchtwegen en we proberen nog steeds
uit te zoeken hoe we me voorgoed kunnen
genezen. Ondertussen word ik thuis nog erg
verwend en zorgt mijn zus “Chipi” steeds voor
me. Ik ga niet liegen... er zijn momenten dat ik
nergens zin in heb, en andere waar ik me beter
voel en mijn kracht terugkrijg; ik probeer braaf
te zijn en mijn medicijnen in te nemen zonder
te veel te stressen. Desondanks het feit dat ik
niet zo dol ben op mijn pillen, is er toch één
medicijn dat ik elke dag graag krijg (ik weet het
niet zeker, maar ik denk dat het “liefde” heet).
Ik weet dat mijn verhaal vrij lang was, maar het
is moeilijk om in een paar regels alle ervaringen
en avonturen die ik in zo’n korte tijd heb beleefd
samen te vatten. Mij rest enkel nog iedereen te
bedanken die me met liefde geholpen hebben, jullie te bedanken voor
jullie solidariteit, want ook al kennen we elkaar niet, ik zal jullie voor altijd
in mijn kleine kattenhart bewaren. Dank u dat u mij het geschenk van het
leven hebt gegeven zodat ik voor Maria en Ronald kan blijven zorgen.
Groetjes,

GATAZO

Met diepe droefheid vernamen wij een paar dagen geleden het overlijden
van Gatazo. De tumor was helaas naar de hersenen uitgezaaid, wat
zijn levenskwaliteit aantastte en Ronald en Marie hadden geen andere
keuze dan waardig afscheid van hem te nemen door hem naar de
kattenhemel te laten gaan.
Rust in vrede, klein hartje

Als onze vereniging Gatazo en zijn eigenaars heeft kunnen helpen, is dat te danken aan onze helaas overleden
leden die bij het opstellen van hun testament aan de Blauwe Wereldketen hebben gedacht.
Als u van dieren houdt en ons wenst te helpen in onze strijd voor het welzijn van dieren door hun baasjes
in staat te stellen hen de beste zorgen te geven, dan kan u uw testament ten voordele
van de Blauwe Wereldketen laten opstellen.
Interesse? Overtuigd? Meer informatie vindt u op de laatste pagina van deze tijdschrift.
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HOE KAN U ONS FINANCIEEL STEUNEN?
Door uw lidgeld te vernieuwen:
• Aansluitend lid
• Beschermend lid
• Erelid

€ 15,00
€ 20,00
€ 40,00

Om te weten of u in orde bent met uw lidgeld of indien uw lidmaatschap (bijna) ten einde loopt kan u op het etiket, dat
u vindt op de eerste pagina van deze Keten, een datum terugvinden.
Deze datum komt overeen met de datum van uw laatste betaling. Voeg bij deze datum 1 jaar toe en dan heeft u de
geldigheid van uw lidmaatschap.

Met het voorbeeld hieronder wil dit zeggen: uw laatste betaling op 15/12/2020 + 1 jaar =
in orde tot en met 15/12/2021.
15/12/2020

• Vindt u geen datum? Hier zijn 2 mogelijke redenen voor:
- U heeft nog nooit een lidmaatschap betaald maar u neemt regelmatig deel aan onze jaarlijkse tombola.
- U bent afgevaardigd-inspecteur maar geen lid van onze vereniging.
• U heeft een datum gevonden maar u stort maandelijks een gift, in dat geval mag u ervan uitgaan dat u in orde bent
met uw lidmaatschap bij onze vereniging.
Door (online) een gift te doen via https://bwkcbm.koalect.com/nl-NL/p/online-payment
Eventueel een kleine extra voor ons fonds “sterilisatie/castratie” van zwerfkatten.
Door een maandelijkse storting.
U mag een door u gekozen bedrag elke maand op onze rekening storten; op het einde van het jaar zal dit samen een
mooie som vormen. Het volstaat hiervoor een doorlopende opdracht aan uw bank te geven.
Door de Blauwe Wereldketen te promoten bij uw vrienden en familie en ze uit te nodigen om lid te worden.
Door fondsen te verwerven via ons interactief digitaal platform - https://bwkcbm.koalect.com/
En, natuurlijk, door aan de Blauwe Wereldketen en de dieren te denken bij het opmaken van uw testament.
Ook als je er niet meer bent, kan je voor de dieren nog meer betekenen dan je denkt. Wenst u nog bijkomende
informatie over de opmaak van een testament, een duo-legaat, enz …
neem gerust contact met ons op en we zullen u met plezier verder helpen.
De lidgelden en giften kunnen op volgende rekeningen gestort worden:
•
BE59 0000 0380 5026 of
•
BE25 2100 4231 4482 of
•
BE79 7340 3354 5033 (fonds sterilisatie zwerfkatten)
Alvast onze oprecht dank bij voorbaat !
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Ze hebben
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nodig!
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Z WE R F K A T T E N

INTERACTIEF DIGITAAL PLATFORM VOOR FONDSENWERVING :
https://bwkcbm.koalect.com/nl-NL/
Het doel van ons digitale fondsenwervingsplatform is de mogelijkheid geven aan solidaire
individuen, partners en andere belanghebbenden die onze vereniging steunen, om “ambassadeur”
(leden, medestanders, afgevaardigd-inspecteurs, vrijwilligers, dierenartsen,… ) te worden en hun
eigen netwerk te motiveren om verschillende projecten en missies te steunen.
Hier zijn enkele voorbeelden voor het gebruiken van ons platform:
� Is het uw verjaardag of huwelijk en u zou graag hebben dat uw dierbaren een gift doen aan
een vereniging die u nauw aan het hart ligt?
� Wilt u een fonds oprichten om de Blauwe Wereldketen te helpen bij het ﬁnancieren van
dierenartskosten en belangrijke chirurgische operaties voor huisdieren?
� In samenwerking met de Blauwe Wereldketen uw eigen campagne voeren voor de
sterilisatie van zwerfkatten en andere bewoners van uw wijk hierbij betrekken?
� U wenst de 20 km van Brussel te lopen of een gesponsorde wandeling te organiseren om
fondsen te werven ten voordele van de vereniging?

Alles is mogelijk, u hoeft enkel maar uw eigen actie op te zetten en deze delen op uw sociale
netwerken zoals Facebook, Twitter en/of Instagram. Veel personen willen helpen, maar weten niet
altijd welke projecten te steunen. Met uw campagne geeft u hen de mogelijkheid een concreet
project te steunen ten voordele van onze vrienden de dieren.
Op deze manier kunnen we de grote familie van de Blauwe Wereldketen uitbreiden en onze
activiteiten en acties voor het welzijn van dieren, blijven voortzetten.
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TOMBOLA
TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA…
Uiteraard gaan wij ook dit jaar van start met onze grote BWK-TOMBOLA. Zoals gewoonlijk zal u hierbij talrijke
mooie en waardevolle prijzen kunnen winnen. Meer informatie over hoe deelnemen, hoe kans maken op het
winnen van een mooie prijs, enz... zal u toegestuurd worden via een aparte mailing.
Dus beste leden, hou uw brievenbus in de gaten! U mag heel binnenkort meer nieuws hieromtrent verwachten.

Het BWK-team trekt het winnend nummer van de hoofdprijs tombola 2020.

Ten gevolge van COVID-19 en de sanitaire
maatregelen hebben we geen foto kunnen
nemen van de gelukkige winnaars van onze
tombola 2020, waardoor we de foto van de
Tombola 2019 opnieuw publiceren.

De gelukkige winnares van de hoofdprijs – DVD HOME CINEMA
uitgereikt door onze afgevaardigd-bestuurder Nathalie Vanhinderdael.
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WIJZIGING WETGEVING DUO-LEGAAT VLAANDEREN
Zoals de meesten onder u via de pers wel reeds zullen vernomen hebben werd
het decreet, waarbij het duo-legaat in Vlaanderen wordt hervormd en het nultarief
voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt ingevoerd, op 18 maart jl.
in het Vlaams Parlement gestemd en goedgekeurd.
Concreet betekent dit dat, indien u in het verleden een testament met duo-legaat
opgemaakt hebt, dit vanaf 1 juli 2021 geen ﬁscaal voordeel meer zal opleveren voor
uw particuliere begunstigden en uw testament veelal niet meer uitvoerbaar zal zijn.
Wat zijn de risico’s als ik mijn duo-legaat ongewijzigd
laat?
Laat je je testament (waarin een duo-legaat is
opgenomen) ongewijzigd, dan is de kans groot dat
het goede doel meer erfbelasting moet betalen dan de
waarde die het ontvangt. In dat geval zal het aangeduide
goede doel het legaat logischerwijze verwerpen. Het deel
dat had moeten toekomen aan het goede doel zal dan,
afhankelijk van wat in je testament bepaald was, aan
iemand anders toekomen (bv. een wettelijke erfgenaam
of iemand anders die in je testament aangeduid stond).
Ik heb een duo-legaat of ik was van plan om één op
te stellen. Wat nu ?
Het is zinloos om snel nog een duo-legaat op te stellen.
De nieuwe regels gelden voor alle overlijdens na 30 juni
2021. Ongeacht de datum waarop je je testament hebt
opgemaakt. Om zeker te zijn dat je regeling beantwoordt
aan je wensen, laat je best vóór 1 juli 2021 je testament
aanpassen. Talm dus niet te lang om een afspraak te
maken met uw notaris. Naargelang je wensen en je
persoonlijke situatie zal de notaris met jou bekijken wat
de beste oplossing is en een nieuwe regeling uitwerken.
En wat als ik iets wil nalaten aan een goed doel?
Dan kan dat nog altijd ﬁscaalvriendelijk gebeuren. De
tarieven om na te laten of te schenken aan goede doelen
zouden volgens het voorontwerp van decreet drastisch
verlagen. Als je overlijdt na 30 juni 2021, zal het goede
doel geen erfbelasting meer betalen op wat het erft. Het
tarief zakt van 8,5 naar 0 procent. Vanaf deze datum
geldt ook een nultarief voor schenkingen aan goede
doelen.
Maar wat als ik toch iets wil nalaten aan een goede
vriend of ver familielid?
Het voorontwerp van decreet voorziet nieuwe regels
voor wie iets wil nalaten aan een vriend of een ver
familielid. Ook hier zouden de nieuwe regels gelden
voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. Op een bedrag
van maximaal 15.000 euro zou de goede vriend, verre
familielid of een broer of zus slechts 3% erfbelasting
betalen in de plaats van de huidige 25%. Dat is een
korting van maximaal 3.300 euro. Het tarief van 3%
is hetzelfde tarief als voor verkrijgingen in rechte lijn
(kinderen, kleinkinderen…) en tussen partners.
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Boven het bedrag van 15.000 euro zouden de huidige
tarieven van toepassing blijven. Naargelang de omvang
van het legaat, kunnen die oplopen tot 55%. Vraag
daarom advies aan de notaris als je iets wil nalaten
aan een vriend of een ver familielid. Afhankelijk van de
situatie kan de notaris met jou bekijken of een schenking
aangewezen is.
Dus, zoals blijkt uit bovenstaande info zal u in de meeste
gevallen uw testament moeten heroverwegen.
Wij hopen dat uw hart nog steeds bij de Blauwe
Wereldketen ligt.
Legaten zijn voor ons immers
noodzakelijk om onze maatschappelijke taak te kunnen
verderzetten. Hierbij denken we aan onze diverse
campagnes voor het verbeteren van het welzijn van de
dieren, waar ook, aan het ﬁnancieren van sterilisaties van
zwerfkatten, aan onze ﬁnanciële tussenkomsten voor
diergeneeskundige zorgen voor baasjes van huisdieren
die ﬁnanciële problemen hebben, enz
Voor de particuliere legatarissen die u in uw
testament begunstigt (bvb. een nicht of neef, een
vriend(in), een buur,…) zal zoals gezegd geen ﬁscaal
voordeel meer zijn, maar op het deel dat u aan de
Blauwe Wereldketen zou
nalaten is vanaf 1 juli
2021 geen enkele erfbelasting meer verschuldigd.
Ook voor schenkingen aan het goede doel geldt vanaf
die datum het nultarief. Uw legaat of schenking komt dus
voor de volle 100% bij de Blauwe Wereldketen terecht.
Meer uitleg hierover kan u terugvinden op :
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/ietsnalaten-aan-een-goed-doel-dat-doe-je-zo
Mocht u nog vragen hebben dan kan u contact opnemen
met Mevr. ELSEN, onze verantwoordelijke voor
schenkingen en legaten binnen de Blauwe Wereldketen,
op volgend telefoonnummer : 0475/35 49 33
Ook bij testament.be staan mensen klaar om u met raad
en daad bij te staan bij het aanpassen/wijzigen van uw
testament.
Op hun website www.testament.be kan u heel wat info
vinden.
Of u kan hen contacteren via e-mail : info@testament.be

NIEUWS UIT DE GEWESTEN
BRUSSEL
Steeds meer gemeenten richten een cel dierenwelzijn op.
Zo heeft de politiezone Ukkel/W-B/Oudergem onlangs een
eenheid Dierenwelzijn opgericht.
Binnen deze eenheid werd een team speciaal opgeleid dat
nauw samenwerkt met externe partners: asielen, dierenartsen,
gemeentebesturen.
Deze politieagenten houden zich voornamelijk bezig met
interventies zoals vaststellingen van mishandeling en
verwaarlozing, alsook met de opvolging van onderzoeken op
verzoek van Leefmilieu Brussel.
Zij behandelen ook de procedures in geval van een verloren,
gewond of overleden dier en in geval van een beet.
Als u getuige bent van een handeling die in strijd is met het
dierenwelzijn in één van de gemeenten van de politiezone (ENKEL
Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem), kan u contact
opnemen met de eenheid Dierenwelzijn van hun politiezone
zpz.5342.Anim-Dier@police.belgium.eu - 02 563 96 39.

VLAANDEREN
Gemeenten Leuven lanceert diervriendelijk meldpunt
Zoals in Brussel hebben Vlaamse gemeenten interesse
voor dierenwelzijn en richten eenheden op binnen
hun politiezones. Burgers weten vaak niet waar zieke,
mishandelde of verwaarloosde dieren kunnen gemeld
worden. Daar brengt de stad Leuven met een lokaal
meldpunt verandering in. Wie vermoedt dat een dier
verwaarloosd of mishandeld wordt in Leuven, kan vanaf
nu het online meldpunt gebruiken. Het meldpunt is op
initiatief van schepen van Dierenwelzijn Thomas Van
Oppens (Groen). Ook dode, gewonde of verdwaalde
dieren kunnen gemeld worden. Wie de melding liever
niet online doorgeeft kan ook bellen of mailen. Hiermee
speelt Leuven in op de groeiende vraag van burgers die
meer aandacht willen voor het dierenwelzijn.
Meer info: https://www.leuven.be/verwaarloosdemishandelde-dieren-melden
Bron: Magazine GAIA – zomer 2021

WALLONIË
Minister Céline Tellier heeft verschillende maatregelen genomen
om de straﬀen voor dierenmishandeling aan te scherpen.
• Vergunningen voor het houden van dieren.
Momenteel hebben asielen geen toegang tot het register
van vergunningen. De minister heeft daarom voorgesteld
de wet zodanig te wijzigen dat opvangcentra een uittreksel
uit het centrale register kunnen opvragen om te weten te
komen of een aanvrager zijn vergunning is ontnomen.
• Verbod op het houden van dieren.
Verlenging van de termijnen voor het verbod om één of
meer dieren te houden, om het aantal en/of de soort te
beperken.
• Poging tot overtreding kan ook worden vervolgd.
• De politie de bevoegdheid geven om inbeslagnames
te verrichten teneinde de slagkracht van de Eenheid
Dierenwelzijn (UBEA) en de burgemeesters te vergroten.

DOG ID & CAT ID - 1 MEI 2021
Ingevolge de naleving van de verordening betreﬀende de
bescherming van persoonlijke gegevens (GDPR) is de
toegang tot gegevens in verband met geïdentiﬁceerde
dieren (honden en katten) sinds 1 mei 2021 geblokkeerd.

Wat zijn de gevolgen als uw huisdier verdwaald
en door iemand gevonden wordt?
De toegang tot uw gegevens zal beperkt of onmogelijk
worden gemaakt, niet alleen door de persoon die uw huisdier
heeft gevonden, maar ook door de politie.
Het dier zal daarom naar een asiel gebracht worden en dit zal
(verzorgings)kosten voor de eigenaar met zich meebrengen.
Als u van uw huisdier houdt, als u hem een minimum
aan stress wilt vermijden (kooi, overbrenging, ...), en
als u uw huisdier zo snel mogelijk terug wilt, maak dan
uw gegevens toegankelijk, met name voor de politie,
door uw uitdrukkelijke toestemming te geven via de
De minister heeft ook voornemens het gebruik van robotmaaiers platformen Dog ID en Cat ID.
wettelijk te bepalen. In de toekomst mogen deze apparaten ‘s Neem uw identiteitskaart (+ PIN code) en een
nachts niet meer gebruikt worden.
elektronische kaartlezer en meldt u aan op :
https://online.dogid.be voor uw hond
https://online.catid.be voor uw kat

NIEUWS UIT DE WERELD
ZUID-ADRIKA
Op 2 mei kondigde Zuid-Afrika zijn voornemen aan om het
fokken van leeuwen in gevangenschap voor de jacht of voor
welpen die door toeristen kunnen worden geaaid, te verbieden.
De jacht op in gevangenschap gefokte leeuwen is in ZuidAfrika sinds lange tijd een omstreden onderwerp.
Het voorgesteld verbod moet nog in wetgeving omgezet
worden.
De legale en gecontroleerde jacht op iconische soorten
die toegestaan is door het regelgevingskader, zal echter
toegestaan blijven.

VERENIGD
KONINKRIJK
Hoewel de productie
van
foie
gras
in
Engeland sinds de jaren
2000 verboden is, wil
de Britse regering nu
de invoer van foie gras
verbieden.
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SEIZOENSGEBONDEN KRONIEK – ZOMER
In onze edities van “De Keten” van het 2de trim. 2019 en 2de trim. 2020, hadden we al
een aantal punten aangehaald om samen aangename warme dagen door te brengen!
HOND EN KAT
· Laat je hond nooit in de auto achter!
· Wat kan u doen bij een hond opgesloten in een snikhete auto?
· Hoe uw hond afkoelen?
· Opgelet! Sport is niet altijd gezond.
· Hoe handelen bij een hitteberoerte?
· Opgelet voor de barbecue!
· De voeding van uw dieren.
ANDERE DIEREN
· Hoe hyperthermie en uitdroging voorkomen bij een paard?
· Opgelet voor de egels in onze tuinen!
U vindt deze tips terug op onze website: www.blauwe-wereldketen.be - rubriek “Informatie” – onder
“Seizoensgebonden adviezen”.

! Kijk uit voor aartjes !

Wat is een aartje? Het zijn kleine, spits toelopende zaden die aren vormen, vaak te vinden in hoog
gras.

Waarom zijn ze gevaarlijk?

Omdat ze zich vastklampen aan de vacht, er doorheen dringen en onder de huid kunnen komen,
vooral tussen de voetkussens, in de oren, de ogen en de neusgaten. De kleine piek zal dieper en dieper gaan.
Indien uw hond of kat één van deze symptomen heeft, negeer ze dan niet!
− Rode ogen, overmatige afscheiding.
− Hoofd schudden.
− Herhaaldelijk niezen met of zonder bloeden, wrijven van de snuit.
− Plotselinge kreupelheid.
− Overmatig likken.
− Hoesten, moeite met slikken.
Hoe sneller het dier naar de dierenarts gebracht wordt, hoe gemakkelijker het is om het aartje te verwijderen. Als het
aartje diep verankerd is, is een operatie soms nodig.
Preventieve maatregelen :
− Mijd hoog gras.
− Verzorg de vacht van uw hond/kat regelmatig door hem te borstelen en zijn huid zorgvuldig na te kijken.
− Controleer zijn neus, oren en tenen na elke wandeling.
− Verwijder al het droge gras uit uw tuin om het gebied veilig te maken.
Artikel en foto overgenomen van dierenarts Aurélie Noirfalise.
Met onze oprechte dank.

De zomerperiode is ook synoniem voor vakantie! Daarom willen we van deze gelegenheid
gebruik maken om u te herinneren aan de campagne tegen het dumpen georganiseerd
door de Nationale Raad voor Dierenbescherming (N.R.D.B.) - een nationale federatie
die een veertigtal dierenbeschermingsorganisaties en -verenigingen verenigt,
waaronder de Blauwe Wereldketen.
Dit is de “VAKANTIE ZONDER DROPPING” campagne.
Op de website www.vakantie-zonder-dropping.be vindt u heel wat tips om met of
zonder uw huisdier op vakantie te gaan, alsook adressen van honden- en kattenpensions.
In deze “Keten” vindt u een aﬃche en sticker van onze campagne “Laat ze niet in de steek”.
Indien u voor deze en andere campagnes meer aﬃches, postkaarten en/of stickers wenst kan
u ze per post (Visélaan 39 – 1170 Brussel), per e-mail (contact@bwk-cbm.be) of per telefoon
(02/673.52.30) bestellen. Deze worden u gratis toegestuurd.
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In België zijn elk jaar duizenden dieren slachtoffer van
dropping tijdens de vakantieperiodes.
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vakantie-zonder-dropping.be

Dit is een raadgeving van de
Nationale Raad voor Dierenbescherming
Visélaan 39 - 1170 Brussel - www.cnpa-nrdb.be

9 REDDINGEN VAN ZWERFKATTEN DANKZIJ UW GIFTEN

VERSCHILLENDE REDDINGEN VAN ZWERFKATTEN
Dit verhaal is opgedragen aan verschillende reddingen. De situaties zijn vaak vergelijkbaar
(weeskatten, in de steek gelaten katten, katten geboren uit zwerfmoeders, enz.). Deze dieren
hebben allemaal één ding gemeen, ze zijn in NOOD!
Het ander gemeenschappelijk punt is dat ze allemaal de kans kregen om personen te
ontmoeten die niet wegkeken en contact met ons opnamen om ze te laten behandelen.
Dank aan de personen die het mogelijk hebben gemaakt om hen te redden.
ZWARTE ZWERFKAT DIE LIJDT AAN CORYZA
EN GEÏNFECTEERD MET PARASIETEN
Deze kat maakt deel uit van een gemeenschap
die gevoed wordt door de buurtbewoners;
hij en zijn soortgenoten leden aan coryza en
ademhalingsmoeilijkheden. De kat op deze foto’s
zat vol luizen wat verschrikkelijke jeuk veroorzaakte.
Hij verloor zijn haar op verschillende plaatsen, op
zijn huid waren sijpelende wonden . Na een goede
verzorging en een grondige behandeling, kreeg
deze kleine jongen eindelijk een mooie vacht.
Hij werd gecastreerd en geïdentiﬁceerd. Hij blijft
kwetsbaar en om die reden, zal hij onder toezicht
binnen blijven. Geen zwerfkattenleven meer voor hem.
Foto links: de dag van de vangst.
Foto rechts: de dag van zijn verzorging.

ROSSE ZWERFKAT MET EEN TANDABCES

Deze kat maakt deel uit van een gemeenschap die gevoed wordt door de buurtbewoners.
Geen enkele kat was gesteriliseerd en veel onder hen leden aan coryza. Naar aanleiding
van een telefoontje van een dame die bezorgd was over hun gezondheidstoestand,
hebben wij ingegrepen om hen te verzorgen en tegelijkertijd ze allemaal te steriliseren en
identiﬁceren. Deze rosse kat had vreselijke pijn veroorzaakt door een tandabces.
Hij werd gevangen genomen en onmiddellijk behandeld.
Foto’s links en midden: de dag dat hij gevangen werd.
Foto rechts: de kat wordt behandeld en is aan het herstellen.
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Ze hebben
uw hulp
nodig!
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LANGHARIGE GETIJGERDE KAT
Deze kat maakt deel uit van dezelfde
gemeenschap als de rosse kat met
het tandabces. Hij leed aan een
ernstige coryza en calicivirus. Zijn
vacht vormde een groot schild van
samengeklit haar vol parasieten. Er
werden veel teken verwijderd. Hij
werd helemaal geschoren om zich
te ontdoen van zijn ongemakkelijke
vacht. Hij werd verzorgd, gecastreerd
en geïdentiﬁceerd.
Nu leeft hij comfortabel bij de personen
die hem vroeger eten gaven.
Foto links: de dag dat hij geschoren werd.
Foto rechts: terug naar zijn beschermers, zijn
vacht groeit langzaam terug (twee maanden
scheiden deze 2 foto’s).

ZWARTE ZWERFKAT MET ZIEKTESYMPTOMEN
Deze half wilde zwerfkat, ongeveer 15 jaar oud, vertoonde ziektesymptomen. Hoewel ze zich nog perfect voedde, was
haar vacht dof aan het worden.
We hebben haar gevangen en
brachten haar naar de dierenarts
voor een bloedafname. Het bleek
dat ze problemen had met haar
schildklier en een dagelijkse
behandeling nodig had. Ze werd in
veiligheid gebracht en zal binnen
verzorgd worden. Gedaan met
haar leven als zwerfkat, nu wordt
ze dagelijks in de gaten gehouden
en krijgt ze aangepast voedsel en
een behandeling.
Foto links: tijdens het klinisch onderzoek.
Foto rechts: de kat is goed wakker na het
onderzoek.

ZWARTE ZIEKE EN ZWAKKE ZWERFKAT
Deze zwarte zwerfkat werd op een parking gevonden nabij een supermarkt.
Hij leed aan een ernstige coryza en een bronchopneumonie. Hij was volledig
gedehydrateerd en uiterst mager; hij kon niet meer op zijn poten staan. De
personen die hem vonden, contacteerden ons en we hebben hem onmiddellijk
laten opnemen.
Na een week intensieve verzorging, begon dit schatje te herstellen. Toen
hij terug gezond was, kon hij niet stoppen met eten, alsof hij de gemiste
maaltijden wilde inhalen. Hij is nu veilig en zal niet meer op straat leven.
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WIT-GETIJGERDE KAT
Deze kat werd onder onze aandacht gebracht
door een jong meisje dat bezorgd was om hem.
Dit dier dwaalde buiten rond in alle
weersomstandigheden. Zijn toestand was
onrustwekkend, hij werd gevangen en
onmiddellijk naar de dierenarts gebracht. Na
onderzoek bleek dat hij leed hij aan een chronische
tandvleesontsteking. Na buurtonderzoek bleek
dat deze kat toebehoorde aan buurtbewoners.
Deze personen legden ons uit dat de kat niet
meer naar huis wou sinds de komst van een
nieuwe hond in het gezin, waardoor ze hem niet
goed konden verzorgen. Ze vertelden ons dat
ze binnenkort naar een groter huis verhuizen en
dat de kat een eigen ruimte zal hebben zonder
hond. We zullen dit blijven opvolgen.
Foto’s: de dag van de vangst.

ZWARTE KAT MET EEN BRONCHOPNEUMONIE
Deze half wilde kat leed aan een ernstige bronchopneumonie. Hij kon niet meer ademen of eten. Hij was erg mager
en zijn toestand was kritiek. De vrouw die hem voedde was niet in staat om hem zelf te vangen teneinde hem te laten
verzorgen. We vingen hem en brachten hem naar de dierenarts die hem onmiddellijk de nodige verzorging gaf. Een
opname was nodig om hem goed te behandelen. De weg naar herstel is lang maar we doen ons best om ervoor te
zorgen dat deze kleine schat zal genezen.
Foto links: 3 dagen na de behandeling.
Foto rechts: 2 weken na de behandeling.

1 JAAR OUDE KATTIN UIT EEN AUTORAAM GEGOOID
Deze kleine kattin werd samen met haar kitten uit een autoraam gegooid. Een dame was getuige van de feiten en ving de
2 dieren op en bracht ze naar onze dierenarts. (De dame had geen tijd om het kenteken van de auto te noteren omdat
de chauﬀeur erg snel reed).
Helaas is de kitten
gestorven.
We
hebben de moeder
kunnen
redden.
Ze werd verzorgd,
gesteriliseerd, gechipt en geadopteerd. Ze is gelukkig bij haar nieuwe
familie.
Foto’s: de kleine kattin
in haar nieuwe familie
waar ze heel geliefd is.
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KATTEN MET CORYZA EN CHRONISCHE ADEMHALINGSPROBLEMEN
Eén grote gemeenschap van katten werd ons gemeld. Hoewel ze door de buurtbewoners gevoed werden, kregen
ze geen diergeneeskundige zorgen en velen van hen leden aan een coryza en calicivirus. Ze werden onder de hoede
van onze vereniging genomen om hen de nodige zorgen te geven. Velen van hen werden behandeld, gecastreerd en
geïdentiﬁceerd en vervolgens vrijgelaten op hun terrein met aangepaste schuilplaatsen tot hun beschikking. De dieren op
deze foto’s zijn kwetsbaarder en hebben dagelijkse verzorging nodig omdat ze aan chronische ademhalingsproblemen
lijden. Zij zullen niet naar hun terrein terugkeren maar zullen op een veilige plaats ondergebracht worden.

Twee katten die lijden aan coryza, in herstel.

Zwarte kat die lijdt aan coryza, calicivirus en leucose. Hij is nu veilig.
Foto links: dag van zijn opname. * Foto rechts: na de behandeling.

Het oog van dit kitten werd beschadigd als gevolg van een niet behandelde coryza. Het moest worden verwijderd. Het kitten maakt het goed en is
samen met zijn zusje op een veilige plaats ondergebracht; ze zijn heel gehecht aan elkaar.
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DAGELIJKSE VERZORGING EN VOEDEN
Het werk van de vrijwilligers bestaat ook uit het dagelijks verzorgen en
voederen van zwerfkatten. Voor elke gemeenschap waar we voor zorgen,
plaatsen we schuilplaatsen uit piepschuim en een extra schuilplaats voor het
voedsel. Zowel de katten als hun voedsel moet beschermd worden tegen alle
weersomstandigheden.
Voor het comfort van de dieren, plaatsen wij schuilplaatsen uit piepschuim
die speciaal aangepast zijn voor buiten. Vrijwilligers komen elke dag langs
om de katten te voederen en ervoor te zorgen dat alles schoon is (kommen,
water en leefgebied). Alles wordt zorgvuldig schoongemaakt en er slingert
niets rond.

SAMENWERKING MET ANDERE PLAATSELIJKE VERENIGINGEN
Indien nodig, werken wij ook samen met andere verenigingen voor het vangen van dieren in nood. In dit speciﬁek geval
was de kattin in grote nood. Eén van onze vrijwilligers slaagde erin haar te lokaliseren en haar snel te vangen. Ze werd
onmiddellijk op een zondagnamiddag naar onze dierenarts gebracht.
Na de dood van haar eigenaar, werd deze kleine kat een jaar lang op straat achtergelaten. Ze leed aan extreme magerheid
en uitdroging. De dierenarts heeft al het mogelijke gedaan om haar te redden.
Na een paar dagen hospitalisatie werd zij opgenomen in een pleeggezin om te herstellen. Deze kleine had geluk dat
iemand om hulp riep en dat onze vrijwilligster haar uiterste best deed om haar te vinden en te vangen.

De foto’s spreken voor zich! Voor en na de zorgen.
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Haar lichaam was bedekt met parasieten en teken. Haar muil had dringende verzorging
nodig. Ze werd volledig geschoren (het resultaat van het scheren: een schild van vuile
vacht besmet met parasieten).

Dit verhaal is nogmaals het bewijs van het belang van uw hulp.
Al deze dieren hebben het geluk gehad om goede personen te ontmoeten
die om dierenwelzijn geven. Onze vrijwilligers hebben veel inspanningen geleverd
om vangkooien te plaatsen, te carpoolen en te helpen bij de verzorging van de dieren.

Dit alles is alleen mogelijk dankzij UW giften! DANK U VOOR HEN!
Wij willen nogmaals diegenen bedanken die giften deden voor het redden
(diergeneeskundige zorgen en medicatie) van zwerfkatten.
Elke gift, hoe klein ook, helpt ons om deze reddingsacties voort te zetten.
U kan uw bijdrage overmaken op rekening BE79 7340 3354 5033 of
via het overschrijvingsformulier op pagina 7.
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OPROEP OM HULP

Doe-het-zelf voor het maken van piepschuim schuilplaatsen
voor zwerfkatten
We hebben dringend nood aan mensen die schuilplaatsen uit piepschuim kunnen maken. We
zijn op zoek naar zeer zorgvuldige en handige mensen die bereid zouden zijn om wat van hun
vrije tijd te besteden aan het maken van schuilplaatsen uit piepschuim voor zwerfkatten. Het
is heel gemakkelijk te bouwen, maar vereist veel aandacht voor details. (omgeving Charleroi)
Gereedschap: U heeft een schaar en een cutter nodig.
Opleiding: verzorgd door de vrijwilliger.
Materiaal: geleverd door de vrijwilliger.
Als u ons wilt helpen, neem dan contact met ons op via 02.673.52.30 of
via e-mail contact@bwk-cbm.be
Dank u voor HEN.

Foto links: een schuilplaats in aanbouw.
Foto rechts: een andere voltooide schuilplaats met een luifel
voor bescherming tegen regen.

Ze hebben
uw hulp
nodig!

€
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ACTIVITEITENVERSLAGEN – OVERZICHT UITGAVEN
UITTREKSEL UIT HET ACTIVITEITENVERSLAG 2020 – BELGIË
DIEREN (honden, katten en andere…)
a.opgenomen door onze afgevaardigden (eigenaars)
b. zwervend of gekwetst of ziek gevonden
en verzorgd door:
- onze afgevaardigden
- dierenartsen
c. geplaatst bij nieuwe meesters (met adoptiecontract)

:
:
:
:
:

INSPECTIES
• Aantal inspecties uitgevoerd door onze vrijwillige afgevaardigden
• Aantal klachten neergelegd in handen van de bevoegde autoriteiten
• Aantal klachten ons doorgespeeld door onze leden, sympathisanten, dierenvrienden,…
• Aantal afgevaardigden
• Aantal secretariaten

: 33
: 8
: 41
: 41
: 3

16
34
38
31
14

De meeste van deze cijfers zijn gebaseerd op de activiteitenverslagen die jaarlijks aan al onze afgevaardigden
verstuurd worden met de vraag deze te willen vervolledigen en aan ons terug te sturen.
OPVOEDING EN PROPAGANDA
a. Animaties: ﬁlmvoorstellingen, conferenties met debat, stands op tentoonstellingen
en markten
b. Aantal raadgevingen verstrekt aan onze leden, afgevaardigden en derden:
- schriftelijk
- e-mails
- telefonisch
c. Aantal nieuwe leden in 2020
d. Verspreiding van de “Keten”, aﬃches, volledige documentaties, wetteksten,
gratis zelfklevers, postkaarten
e. Aantal leden B.W.K.

12
35
1.007
± 4.000
241
± 50.000
5.520

OVERZICHT UITGAVEN 2020
Hieronder vindt u een klein overzicht van de belangrijkste uitgaven gedurende 2020:
−
Drukwerken en kantoorbenodigdheden

€ 11.442,88

Telefoon

€

Postkosten

€ 15.925,14

De Keten (drukken + versturen)

€ 14.457,59

Sterilisatie zwerfkatten

€ 34.284,70 = 686 katten

Eten zwerfkatten

€

Reddingen zwerfkatten
(kosten dierenarts + medicatie)

€ 54.347,10 = 365 katten

Werking buitenland

€ 21.345,79

Erelonen dierenartsen, advocaten,…

€ 21.517,39

Financiële tussenkomsten

€ 43.011,55 = 44 eigenaars
= 89 dieren
-----------------

2.641,95

6.999,53

€ 225.973,62

Op die manier ziet U, beste leden, hoe uw lidgelden en giften besteed worden
en kan u er zich zelf van gewissen dat zonder uw ﬁnanciële steun niets mogelijk is!
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ACTIES EN ACTIVITEITEN VAN DE BLAUWE WERELDKETEN
DE INSPECTIEDIENST

Onder de verschillende acties en activiteiten van de Blauwe Wereldketen, hebben we de inspectiedienst.
Hieronder kan u lezen hoe we tewerk gaan.
Het hoofdkantoor ontvangt een schriftelijke klacht met een beschrijving van de (slechte) leef- en
huisvestingsomstandigheden en het welzijn van één of meerdere dieren.
Afhankelijk van de regio waar de feiten zich voordoen, controleren we onze lijst om te zien of we een afgevaardigdinspecteur in de nabijheid hebben.
Indien dit het geval is, sturen we hem een brief of een e-mail waarin we hem de feiten en de contactgegevens
van de eigenaar van het dier doorgeven. We vragen de inspecteur ter plaatste te gaan om de leef- en
huisvestingsomstandigheden en het welzijn van het dier na te gaan.
De afgevaardigd-inspecteur van een dierenbeschermingsvereniging kan in geen enkel geval een politieagent en/
of andere handhavingsambtenaren vervangen! Bijgevolg kan hij niet op eigen initiatief een inbeslagname uitvoeren,
noch bij een particulier, noch in een dierenwinkel, een kennel, een pension, een dierenasiel, ...
De rol van de afgevaardigd-inspecteur is om ter plaatse te gaan om de leef- en huisvestingsomstandigheden van
de dieren, waarvoor een klacht is ingediend bij de dierenbeschermingsorganisatie, te controleren.
Heel vaak gaat het om nalatigheid (onaangepaste huisvesting, gebrek aan water en/of voedsel, ...) en niet over
misbruik (vermagerd dier, onbehandelde wonde, aanwezigheid van sporen van slagen/letsels, ...).
Indien onze afgevaardigd-inspecteur inbreuken op de wetgeving betreﬀende de bescherming en het welzijn der
dieren (Wet van 14 augustus 1986 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen; Waalse Code voor
dierenwelzijn in Wallonië) vaststelt, wijst hij de eigenaar van het dier erop en geeft hij hen advies om de nodige
verbeteringen aan te brengen. De eigenaar krijgt een deadline om de nodige aanpassingen te doen. Na deze
deadline wordt er een controlebezoek uitgevoerd.
Wanneer onze afgevaardigd-inspecteur daarentegen ernstige overtredingen op de wetgeving betreﬀende de
bescherming en het welzijn der dieren (Waalse Code voor Wallonië) vaststelt, doet hij beroep op de bevoegde
autoriteiten (politie, Burgemeester, vaststellende ambtenaar, dierenarts-inspecteur van de Dienst Dierenwelzijn)
zodat de nodige maatregelen (inbeslagname, sancties, boetes, …) kunnen genomen worden.
In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, kunnen verenigingen en organisaties voor de bescherming van
dieren geen inbeslagnames van dieren bevelen.
De inbeslagname van dieren moet worden gelast door één van de hierboven genoemde bevoegde autoriteiten.
De verenigingen en/of dierenbeschermingsverenigingen worden door één van de autoriteiten opgeroepen om ter
plaatse aanwezig te zijn teneinde de dieren op te vangen/op te halen.
• Indien de inbeslagname is gelast door de burgemeester of een ambtenaar, wordt een proces-verbaal opgemaakt
door de ter plaatse aanwezige politieambtenaren. Het verslag wordt vervolgens binnen 15 dagen toegezonden
aan het Openbaar Ministerie, die de bevoegdheid heeft over het vervolg van de zaak te beslissen.
Het Openbaar Ministerie heeft 60 dagen om te beslissen of het al dan niet te vervolgen.
Na deze periode, indien geen beslissing/sanctie genomen is, gaat het dossier terug naar de sanctionerende
ambtenaar die vanaf de datum van het verslag 180 dagen de tijd heeft om een beslissing te nemen.
• Indien de inbeslagname is uitgevoerd door een inspecteur-dierenarts van de afdeling Dierenwelzijn, wordt
door deze laatste een verslag opgesteld. Het dossier wordt vervolgens, binnen 40 dagen na het besluit tot
inbeslagname, toegezonden aan de Minister bevoegd voor dierenwelzijn.
De minister heeft 60 dagen om te beslissen:
- de in beslag genomen dieren (geheel of gedeeltelijk) wel of niet terug te geven
- om ze deﬁnitief toe te vertrouwen aan de asielen die de dieren hebben opgevangen en ze dus voor adoptie
kunnen aanbieden
- euthanasie
Als u getuige bent van verwaarlozing en/of mishandeling van één of meerdere dieren, kan u dit melden door ons
een brief of e-mail te sturen. Het is ook mogelijk om op onze website een online klachtenformulier in te vullen via
volgende link: https://www.blauwe-wereldketen.be/klachten/
Indien u wenst, kunnen wij uw anonimiteit bij onze afgevaardigd-inspecteur en de eigenaar van het dier verzekeren.
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ADOPTEER EEN DIER VIA DE BLAUWE WERELDKETEN

NUMERO
TELEFOONNUMMER
DE TÉLÉPHONE
: :
02/673
02/673 52
52 30
30 (=
(= SECRETARIAAT/HOOFDZETEL)
SECRÉTARIAT/SIÈGE SOCIAL)
Via onze meester tot meester plaatsingsdienst kan u een hond of een kat adopteren.
Hieronder vind u een lijst van honden en katten die op een adoptie wachten:
MAYHEM • Jack Russell-Teckel • 1 jaar • gecastreerde reu, gechipt en in orde met vaccins • zie foto’s hieronder

“Mayhem” is een liefdevolle hond die veel
aandacht nodig heeft. Hij kan heel moeilijk alleen
blijven. Hij heeft een rustige omgeving nodig, een
gezin zonder kinderen en is ok met andere dieren.
Hij moet over een tuin beschikken, een huis op
het platteland waar hij vrij kan rondlopen zou voor
Mayhem ideaal zijn.

Wenst u meer inlichtingen over één van deze honden of katten met het oog op een adoptie, aarzel niet langer en
neem contact op met onze plaatsingsdienst op volgend nieuw nummer: 02/673 52 30.
U kan deze dienst elke werkdag bereiken van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.
U kan eveneens de lijst van de te adopteren dieren raadplegen op onze website www.blauwe-wereldketen.be
onder de rubriek “Onze diensten” – rubriek “Adoptie- en plaatsingsdienst”.
Het spreekt vanzelf dat de persoon die zijn dier wenst te laten adopteren hiervoor een geldige reden moet hebben
zoals bijvoorbeeld een verhuis, bejaarde personen die in een tehuis moeten geplaatst worden, … en niet zomaar
omdat het opeens in de weg loopt of omdat de vakantie nadert. Indien u afstand moet doen van uw hond, kan u
onze adoptiedienst contacteren om op voorhand het formulier in te vullen.
Eens het dossier aanvaard is, publiceren we een foto van de hond of de kat met de nodige info op onze website,
in ons album “TE ADOPTEREN” op onze Facebookpagina, onze Instagram-account (www.instagram.com/
blauwewereldketen ) en in onze Keten.
De plaatsing gebeurt steeds onder adoptiecontract zodat wij af en toe eens een kijkje kunnen gaan nemen om te
zien of alles in orde is. Bij de adoptie wordt gevraagd het adoptiecontract te ondertekenen.
Indien u een dier wenst te adopteren nodigen wij u uit om op voorhand de vragenlijst in te vullen teneinde ons te
helpen bij een eerste opzoeking.
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OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT TEN VOORDELE
VAN DE BLAUWE WERELDKETEN
Hieronder vindt u antwoorden op een paar vragen die u zich zou kunnen stellen alvorens een
testament in het voordeel van onze vereniging op te stellen :
• De Blauwe Wereldketen mag giften en legaten in ontvangst nemen
• Hebt u kinderen of nog in leven zijnde ouders ? Dan kan u nog altijd een deel van uw vermogen nalaten
aan de Blauwe Wereldketen
• Welk percentage van uw vermogen kan u aan ons nalaten ? Dat bepaalt u volledig zelf!
• Hebt u een huisdier (hond, kat of ander) ? U kan in uw testament laten opnemen dat u wenst dat
de Blauwe Wereldketen uw dier na uw overlijden onder haar hoede neemt en het laat adopteren.
Dit gebeurt onder contract zodat wij kunnen nagaan of het in goede handen is.
Wenst u nog bijkomende inlichtingen/informatie dan kan u steeds terecht bij Mevr. Elsen-Verlodt,
onze verantwoordelijke voor het verwerken en afhandelen van legaten binnen onze vereniging.
Dit kan telefonisch op het nummer 0475/35 49 33 of via e-mail : marleen.elsen@bwk-cbm.be

Zij helpt u graag verder!
Op dinsdag 1 juni is Paula Sémer
overleden.
Van 2010 tot 2017 heeft Paula, als
boegbeeld van de groepscampagne
van Testament.be, met verve en in
de haar gekende stijl het testament.
be-verhaal helpen schrijven.
Gedurende al die jaren hebben we
haar leren kennen als een dame
met passie, vuur en betrokkenheid.
Een feministe in hart en nieren.
Altijd ijverend voor solidariteit en
rechtvaardigheid. Op de barricaden
voor een betere wereld, met een
groot hart voor de goede doelen en
testament.be.
Als Testament.be een evenement
organiseerde voor haar goede
doelen, kwam ze in de mate van het
mogelijke een bezoekje brengen, en
het was bij die gelegenheden dat
we haar persoonlijk een paar keer
ontmoet hebben.
DANKJEWEL PAULA, voor alles wat
je voor testament.be, en in zekere
zin ook voor de Blauwe Wereldketen,
betekend hebt.

Ook als je er niet meer bent,
kan je voor de Blauwe Wereldketen
nog meer betekenen dan je denkt.
ONTVANG GRATIS “GOED GEVEN”,
DE PRAKTISCHE GIDS
VOOR SCHENKEN EN NALATEN
AAN DE BLAUWE WERELDKETEN.
BESTELLEN : 02/673 52 30
of contact@bwk-cbm.be

NEEM EEN GOED DOEL
OP IN JE TESTAMENT

Blauwe
Wereldketen

