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EDITORIAAL
Beste Leden,
Beste Dierenvrienden,
Onze vorige editie (maart) was al gedrukt toen er oproepen voor giften binnenkwamen, om dieren te helpen die ook
slachtoﬀers zijn van de oorlog in Oekraïne.
Onze vereniging heeft zich aangesloten bij de voedselinzamelingsactie, georganiseerd door het asiel Help Animals,
door een voedselpakket voor honden en katten aan te bieden.
Onlangs kregen we bericht van Help Animals en het Oekraïense asiel dat ons pakket aangekomen was en gretig
ontvangen werd door hun beschermelingen.
Ondanks het woord “Wereld” in de naam van onze vereniging, kunnen we helaas niet overal aanwezig zijn, zoals onze
stichter, de Heer A.J. VAN BUYLAERE, gewenst had. Dit omwille van een gebrek aan ﬁnanciële middelen, maar als
oproepen binnenkomen voor solidaire acties, proberen we zo goed mogelijk samen te werken.

De zomer staat voor de deur en heeft ons al kleine voortekenen 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, het is 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.
HOND EN KAT
• Laat je hond nooit in de auto achter!
• Wat kan u doen bij een hond opgesloten in een snikhete auto?
(zie ook artikel op p. 10 van deze Keten – Juridische rubriek: Dier opgesloten in een auto bij warm weer)
• 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!
Juni kondigt ook de lancering van onze tombola aan. Binnenkort 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
Directrice
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ONVERDOOFD SLACHTEN IN BRUSSEL – PERSBERICHT
De Algemene Vergadering van de Nationale Raad voor Dierenbescherming (NRDB), een federatie van
dierenbeschermingsorganisaties die 34 verenigingen in België groepeert, waarvan 6 in Brussel (waaronder de Blauwe
Wereldketen), is op zaterdag 7 mei jl. bijeengekomen en heeft nota genomen van de huidige stand van de parlementaire
procedure betreﬀende het voorstel van de Patoul-de Lobkowicz e.a. over het verbod op onverdoofd slachten.
Bij deze gelegenheid heeft de NRDB besloten het volgend persbericht te publiceren:
ONVERDOOFD SLACHTEN : WIJ ZEGGEN NEEN !
Er is een internationale wetenschappelijke consensus die erkent dat het slachten zonder verdoving, buiten paniek en
angst, ontoelaatbaar en lang lijden veroorzaakt.
Niets kan rechtvaardigen dat men een levend en gevoelig wezen dat emoties heeft VERMIJDBAAR lijden oplegt !
Vlaanderen en Wallonië hebben onverdoofd slachten reeds verboden; Brussel, waarop wacht je ?
Inderdaad, het voorontwerp van ordonnantie dat onverdoofd slachten verbiedt werd binnen de Brusselse regering
verworpen door ECOLO en de PS. Het debat werd dus teruggestuurd naar het Brussels Parlement met een voorstel van
ordonnantie ingediend door Dhr. de Patoul en Mevr. de Lobkowicz en anderen.
Herinner u dat op 17 december 2020 het Europees Gerechtshof verklaard heeft dat het verbod op onverdoofd slachten,
dat van kracht is in Wallonië en in Vlaanderen, niet in strijd was met Europese verdragen en met de vrijheid van godsdienst.
De argumentatie van het Europees Hof werd op 30 september 2021 gevolgd door ons Grondwettelijk Hof, dat dus het
beroep tegen de Waalse en Vlaamse decreten verworpen heeft. Dit betekent dus ook dat er geen potentiële juridische
argumenten meer zijn die kunnen ingeroepen worden tegen het voorstel van ordonnantie dat een verbod op onverdoofd
slachten voorziet. Het debat, dat binnen een paar weken zal gevoerd worden binnen het Brussels Parlement, zal dus
ethisch en politiek zijn.
Wij wachten er dus op dat diegenen die van mening veranderden (ECOLO en PS) de beloftes van hun voormalig nationale
leiders zullen respecteren en hun Waalse en Vlaamse collega’s, die reeds stemden voor een verbod op onverdoofd
slachten, zullen volgen, wetend dat van de kant van de andere partijen (MR, Déﬁ, Vlaamse partijen) er geen oppositie zal
zijn tegen dit verbod.
De NRDB zal in alle geval de stemmen van alle Kamerleden publiceren.
LATEN WE IN ACTIE SCHIETEN en laat weten aan onze verkozenen dat geen enkele praktijk, ﬁlosoﬁe of godsdienst, hoe
eerbaar die ook is, kan rechtvaardigen dat men dieren VERMIJDBAAR lijden oplegt !
Voor een meer diepgaande lectuur over dit onderwerp, kan u een uitgebreide tekst terugvinden in de laatste Keten van
de Blauwe Wereldketen, of op aanvraag via 02/673 52 30 of per e-mail naar cnpa.nrdb@bwk-cbm.be.
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FINANCIËLE HULP – GETUIGENISSEN
De woorden die in me opkomen zijn DANK U.

Dank u omdat er op deze aarde nog steeds mensen zijn die elke dag
vechten om dieren te helpen.
Dank u om mensen te helpen die, ondanks de moeilijkheden van het
dagelijks leven, gewonde dieren opnemen en redden of situaties van
dierenmishandeling aangeven. Het alledaagse en spijtig genoeg al
te vaak voorkomende verhaal dat ik ga vertellen gaat over een kleine
kattinnetje dat, met de weinige kracht die ze nog had, kon gaan schuilen
in een kippenhok. Inderdaad, nadat ze waarschijnlijk aangereden werd
door een voertuig of geslagen werd door een mens, sleepte ze zichzelf
naar een plaats om te rusten. Toevallig zag mijn zoon haar en kon hij
naar haar toe gaan.
Ze liet zich gewillig doen en hij nam haar onmiddellijk mee naar de
dierenarts zodat ze konden vaststellen wat er mis was en een diagnose
konden opstellen. De conclusie was onherroepelijk, de achterpoot was
op meerdere plaatsen gebroken waarbij het bot bijna door de huid ging
(bijna open fractuur). Er werd een spalk geplaatst terwijl we wachtten
tot de eigenaars gevonden werden, maar natuurlijk kwam niemand
opdagen. Na enkele dagen werd het duidelijk dat er een operatie
gepland moest worden, het werd dringend omdat het moedig beestje
het risico liep haar poot te verliezen. We hadden het leven van het katje
dat niet van ons was in onze handen. Na overleg met de dierenarts
besloten we haar te laten opereren. De kosten van deze operatie en
de postoperatieve zorgen van onze beschermeling bedroegen bijna
duizend euro.
Op zoek naar een oplossing om deze kosten te kunnen dekken, hoorde
ik over het bestaan van de vereniging de BLAUWE WERELDKETEN. Ik
nam contact met hen op en legde de reden van mijn oproep uit. Ik kwam
onmiddellijk in aanmerking. De verantwoordelijke legde me vriendelijk
uit hoe te werk te gaan voor een eventuele terugbetaling. Ik stuurde het
volledig dossier (facturen van de dierenarts en foto’s) door en enkele
dagen later ontving ik goed nieuws : de volledige terugbetaling van het
betaalde bedrag. Na meerdere weken lijden, hebben we uiteindelijk
beslist om deze kat te adopteren en haar CHANCE te noemen.
Onlangs hebben
we haar laten
steriliseren
en werden
opnieuw de helft
van de kosten
terugbetaald.

Ik wens uit de grond van mijn hart alle personen die
bij de BLAUWE WERELDKETEN werken oprecht
te danken. Mijn partner en ik hebben deze mooie
vereniging gesteund tijdens de 20 KM van Brussel
dit jaar (dragen van T-shirts). Heel weinig vergeleken
met alles wat deze vereniging doet om het leven van
onze vrienden de dieren te verbeteren.
Bravo en dank u.
Ronald
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FINANCIËLE HULP – GETUIGENISSEN
Hallo,
Ik breng jullie dit verhaal over de hond van mijn ouders die, dankzij de ivzw de Blauwe Wereldketen, na
een verkeersongeval een operatie aan zijn heupen heeft kunnen ondergaan.
Gebroken bekken, waarbij metalen platen geplaatst moesten worden om te botten weer aan elkaar te
ﬁxeren.
Na 6 weken herstel ging de hond terug naar mijn ouders, voor wie het wachten zonder hun hond echt
moeilijk was. Hun enige reden om ’s morgens op te staan was om Pitou te bezoeken. Zonder hem waren
de dagen te lang, met een verlies aan motivatie en eetlust, alsook depressie. Op hun leeftijd van 80
jaar is hun hond een lid van de familie. Gedurende 6 weken hebben ze hem elke dag opgezocht in de
dierenkliniek.
De dierenarts vertelde ons dat Pitou, elke keer als de deur van de kliniek openging, erg opgewonden
uitkeek naar hun aankomst.
Sinds deze vrijdag is Pitou terug thuis, hij kan nog niet stappen maar heeft geen pijn meer en is gelukkig
om weer in de armen van zijn baasjes te zijn. Hij is heel dapper, en hij vindt trucjes uit om te kunnen
bewegen.
We hebben revalidatiewieltjes gevonden om hem op die manier hopelijk te helpen bij het opnieuw leren
stappen.
We danken de Blauwe Wereldketen voor haar steun, vandaag is het geluk terug in het huis van mijn
ouders en bij Pitou.
Ik ben nu lid geworden van de Blauwe Wereldketen en ben blij dat ik deel kan uitmaken van deze
vereniging om zo de weldaad et het belang van solidariteit te kunnen vaststellen.
Nogmaals hartelijk dank aan de Blauwe Wereldketen voor de snelheid waarmee ze op onze oproep om
hulp heeft gereageerd, alsook dank voor het teruggeven van de levensvreugde aan mijn ouders en het
mogelijk maken dat Pitou het overleefde en zo nog bij ons kan blijven.
Met vriendelijke groeten.
Leseine Yvette

Helaas moeten wij onze ﬁnanciële hulp (hopelijk tijdelijk) stopzetten omdat ons budget uitgeput is.
Zoals u kan lezen op p. 16 – Overzicht van de uitgaven, hebben we in 2021 de dierenartskosten
(operaties, onderzoeken, behandelingen, …) van 316 huisdieren betaald voor een totaalbedrag van
289.496,81 €.
Op 31/05/2022 zijn het reeds 190 huisdieren voor een totaalbedrag van 137.081,17 €.
We kunnen zo niet verder!
Wenst u ons te helpen om het budget opnieuw te activeren, dan kan u:
� een gift storten op onze PNB Paribas rekening BE25 2100 4231 4482
� een geldinzamelingsactie organiseren (meer info op p. 8)
Onze oprechte dank bij voorbaat.
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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 15/12/2021 + 1 jaar = in orde tot en met
15/12/2022.
15/12/2022

• 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 elk jaar deel te nemen aan onze Grote Tombola en kans te maken op het winnen van één van

de prachtige prijzen.

Door fondsen te verwerven via ons interactief digitaal platform
https://bwkcbm.koalect.com/nl-NL/home

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!

Ze hebben
uw hulp
nodig!

€
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DIGITAAL PLATFORM VOOR FONDSENWERVING
https://bwkcbm.koalect.com/nl-NL/home
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 via het platform.
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.

Ze he
bben
uw hu
lp
nodig!

€
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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 2021.

De gelukkige winnaar van de 2de grote prijs –
Kleurtelevisie (groot model) uitgereikt
door onze directrice Nathalie Vanhinderdael
en haar trouwe medewerker Roxanne.
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JURIDISCHE RUBRIEK – DIER OPGESLOTEN IN EEN AUTO BIJ WARM WEER
De zomer is aangekomen en dat kan gepaard gaan met temperatuurstijgingen.

Ondanks meerdere publicaties, meer bepaald via sociale
media, artikelen in de pers, … is het elk jaar hetzelfde!! Er
zijn nog steeds onbewuste of liever onverantwoordelijke
personen die hun dier in hun auto opgesloten laten!
Het gemeentelijk politiereglement verbiedt iedereen zijn dier
in de auto achter te laten.
Wat kan u op een legale manier doen als u getuige bent van
een dier dat opgesloten zit in een auto in de volle zon en bij
warm weer?
In tegenstelling tot wat u misschien al gehoord hebt, kan
u de ruit van het voertuig niet inslaan aangezien dat een
misdrijf is (schade aan eigendom van derden)!!
Ten eerste kan u op zoek gaan naar de eigenaar van de
auto. Als het voertuig zich op de parking van een winkel
bevindt, kan u vragen voor een oproep via de microfoon.
Als de eigenaar niet opdaagt, neem dan contact op met de
hulpdiensten.
Verwittig de 101 en geef het exact adres, het merk, het
model en de nummerplaat van het voertuig door.
U moet natuurlijk ter plaatse blijven tot hulp ter plaatse
aanwezig is. Zij zullen proberen om contact op te nemen
met de eigenaar.
In de meeste gevallen zijn de hulpdiensten in staat om het voertuig te openen et het dier er uit te halen zonder het
eigendom te beschadigen.
De eigenaar zal beboet worden, of zelfs voor de rechter moeten verschijnen aangezien dit een overtreding is op het
strafwetboek!!
HET BREKEN VAN HET RAAM MAG ENKEL BESCHOUWD WORDEN ALS EXTREME NOODMAATREGEL!!
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BOEK: “DE WIJSHEID VAN HONDEN” VAN BRIAN HARE & VANESSA WOODS:
over intelligentie en gedrag van ons meest geliefde huisdier.
Waarover gaat het boek?
Brian Hare ontdekte dat het intelligentieniveau van de hond
dichter bij dat van de mens ligt dan gedacht. In de 43.000 jaar
dat honden als huisdier worden gehouden, zijn ze slimmer en
vriendelijker geworden.
Ze werken goed samen en communiceren, waardoor ze net
zo goed zijn in problemen oplossen als mensen.
In De wijsheid van honden nemen Brian Hare en Vanessa
Woods de lezer mee op de reis die zij maken voor hun
wetenschappelijk onderzoek, van Georgië naar Rusland,
naar Congo en weer terug naar de vs. Daar bestuderen zij
meer dan 2000 honden: van hun eigen hond Oreo tot de
meest modieuze hondenrassen van de wereld. Zij vertellen
hun verhaal vol wetenschappelijke feiten met aanstekelijk
enthousiasme.

Wie zijn de auteurs?
BRIAN HARE is professor in de evolutionaire antropologie aan Duke University te Durham en richtte een onderzoeksinstituut
op. Zijn publicaties in vaktijdschriften behoren tot de meest geciteerde onderzoeken naar intelligentie en gedrag bij
honden.
VANESSA WOODS is wetenschappelijk onderzoeker aan Duke University en in Congo. Ze schreef artikelen voor BBC
Wildlife, New Scientist en Travel Africa en daarnaast enkele kinderboeken. In 2003 won ze voor haar onderzoek naar
bonoboapen de Australian Science Award voor journalistiek.
Dit boek is verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel voor € 20,99 (paperback) of € 9,99 (E-book).
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NIEUWS UIT DE GEWESTEN
BRUSSEL
Inbeslagname van dieren
Het niet-commercieel vervoer van landbouwhuisdieren
De bevoegdheid om dieren in beslag te nemen
– Nieuwe regels
zal, vanaf 1 juli 2022, (opnieuw) aan de politie
Nieuwe regels voor bepaalde manieren van vervoer
verleend worden om de daadkracht van de Dienst
van landbouwhuisdieren zijn op 9 april jl. in werking
Dierenwelzijn (UBEA) en de burgemeesters te
getreden. De vervoerder moet o.a. in het bezit zijn van
verhogen.
een verplaatsingsdocument dierenwelzijn en voldoen
Dit betekent dat de politie opnieuw het recht zal
aan algemene voorwaarden betreﬀend het voertuig of de
hebben om dieren in beslag te nemen tijdens een
transportkooien.
onderzoek. Het Openbaar Ministerie zal beslissen of
Meer informatie via volgende link: https://leefmilieu.
de zaak vervolgd wordt of niet.
brussels/themas/dierenwelzijn/dierenwelzijn-tijdenshet-transport/het-niet-commercieel-vervoer-van- VLAANDEREN
landbouwhuisdieren
Dierenmishandeling
Tot nu toe, als een dier in beslag genomen werd
Project AWIBRU (Animal Welfare Initiatives Brussels) –
door de inspectiediensten en aan een asiel werd
Resultaat eerste fase
toevertrouwd, was het niet mogelijk om de eigenaar
De
inwoners,
dierenbeschermingsorganisaties,
te verplichten om de kosten (zorgen, voedsel,
parkwachters, stadstoezichters, politieagenten, schepen en
huisvesting) te dragen voor het verblijf van het dier in
gemeentebesturen hebben een vragenlijst over initiatieven
het asiel.
betreﬀend dieren en hun bescherming in hun gemeenten
Vanaf nu is het inzetten van deurwaarders een
beantwoord.
aanzienlijke versterking om te eisen dat de eigenaar
Deze antwoorden hebben een overzicht gegeven van
de kosten betaalt waarvoor hij aansprakelijk is.
de huidige aanpak, de initiatieven, de successen en
Zijn huisdier mishandelen beperkt zich niet tot het
hindernissen op het vlak van dierenwelzijn in de gemeenten
betalen van een boete, maar ook tot het betalen
en zullen in de eerste fase zorgen voor het uitwerken van
van de kosten betreﬀende de verzorging en de
middelen voor goede praktijken en een actieplan met
huisvesting van het dier.
voorrangen en aanbevelingen om het dierenwelzijn te
Indien er kwade wil is, wordt er voortaan een
verbeteren.
deurwaarder gestuurd om het verschuldigd bedrag
op te eisen.
Momenteel is het volledig verslag van de eerste fase enkel
beschikbaar in het Nederlands en kan via volgende link
Akkoord met Hongarije over hondenhandel
geraadpleegd worden: https://environnement.brussels/
Eén hond op vijf (in Vlaanderen) is afkomstig uit
sites/default/ﬁles/user_ﬁles/doc_20220411_awi_bru_
Oost-Europa. Maar omdat de Europese regelgeving
fase1_eindrapport.pdf
nog ontbreekt, heeft Minister Ben Weyts de wens
geuit om verder het dierenwelzijn te verzekeren met
een apart akkoord.
WALLONIË
Een huisdier in huis nemen
Er werden tussen Vlaanderen en Hongarije concrete
Vanaf 1 juli 2022 moet iedereen die een huisdier wil kopen of
afspraken gemaakt om de transparantie van de
adopteren een uittreksel uit het centraal register voorleggen
invoer van honden vanuit dat land te verhogen.
om aan te tonen dat hun vergunning om een dier te houden
Beide zetten zich in voor het verzekeren van de
niet ingetrokken werd.
gezondheid en het welzijn van puppy’s bestemd
Dit certiﬁcaat zal gratis door de gemeente afgegeven
voor de verhandeling.
worden.
In deze akkoorden werden inspanningen
Commerciële vestigingen, asielen en kwekers van
geleverd voor een goed vaccinatiebeheer en
huisdieren zullen aan de koper/adoptant vragen om dit
stressvermindering bij de puppy’s. Er wordt ook
document voor te leggen.
ingezet op de traceerbaarheid van de pups zodat de
Als de persoon geen tijd heeft om naar de gemeente te
herkomst gemakkelijker achterhaald kan worden.
gaan om dit document te verkrijgen, zal hij/zij ook geen tijd
Onderzoek naar een verbetering van het vervoer
hebben om voor zijn dier te zorgen.
wordt ook voorzien.
Het doel is om gelijkaardige overeenkomsten te
maken met andere landen van Oost-Europa die
pups invoeren om op die manier zo veel mogelijk
dieren- en mensenleed te voorkomen.

NIEUWS UIT DE WERELD
IERLAND
Ierland sluit zich aan bij andere Europese landen die bontfabrieken in hun land verbieden.
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REDDING VAN EEN ZWERFKAT DANKZIJ UW GIFTEN
KAT ZWAAR GEBETEN DOOR EEN GROTE HOND
Op 10 januari 2022 neemt een dame contact met mij op om melding te maken over een kat
met een ernstige verwonding aan haar dijbeen die niet meer kan bewegen. Ik vraag aan deze
persoon of ze de kat bij onze dierenarts kan brengen om de eerste zorgen toe te dienen.
Eens opgenomen door de dierenarts kan zij vaststellen dat het dier door een grote hond gebeten
werd. De wonde is zwaar geïnfecteerd wat sepsis veroorzaakt bij de kat. Dit klein beestje heeft
waarschijnlijk meerdere dagen rondgezworven met ondraaglijk veel pijn, want, zoals te zien op
de foto, was zijn wonde groen toen hij opgenomen werd.
Het was een lange periode van intensieve zorgen om de sepsis te genezen.
Ondanks het lijden dat hij heeft doorstaan, is de kat zeer lief en hij spinde zelfs tijdens de zorgen.

Dag van zijn opname: de wonde was
zeer besmet en was groen van kleur.
Op deze foto kan u de ontsmettende
gaaswieken zien. In het begin was zijn
wonde niet mooi en had het dier veel
zorgen nodig.

Dag na dag begon de wonde te
genezen. De behandeling toonde goede
resultaten. De kat slaagde erin uit de
sepsis te komen.

De evolutie was aanmoedigend.
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REDDING VAN EEN ZWERFKAT DANKZIJ UW GIFTEN
Wanneer zijn toestand het toeliet,
opereerde de dierenarts hem in de hoop
zijn poot de redden, maar helaas kwam
de pin los uit zijn dij.
Een werd een nieuwe poging gedaan
maar het werd een 2de mislukking omdat
de pin niet vast bleef zitten!
Uiteindelijk werd de poot geamputeerd.
Herstellend van zijn amputatie.
Vandaag leeft hij gelukkig in een veilige omgeving en
vooral zonder honden want hij heeft een fobie voor honden
sinds zijn ongeluk. Zie hem hier aan het ontspannen!
Dit klein beestje heeft geluk gehad om gevonden
en opgenomen te worden zodat hij zijn ongeluk kon
overleven. Opnieuw is het dankzij jullie giften dat deze
kleine schat gered werd. Zonder uw ﬁnanciële steun
zouden we machteloos staan tegenover deze zware
dierenartskosten.
HARTELIJK DANK VOOR HEM!

Niet alle dieren hebben het geluk te overleven, want soms komen ze te
laat bij onze dierenartsen, maar we doen altijd ons uiterste best om ze
te redden. Weet dat uw giften kostbaar zijn om deze reddingen mogelijk
te maken. Elk gift gaat integraal uit naar dieren in nood.
Wij laten nooit een dier lijden omdat hen redden de kern van onze
vereniging is.
Naast onze reddingen zijn we ook heel actief in het steriliseren van
zwerfkatten. Elk gesteriliseerd dier staat voor tientallen levens gered
uit de ellende van een zwerversbestaan.

DANK U VOOR UW GIFTEN. DANKZIJ JULLIE HEBBEN WE HONDERDEN
KATTEN VERZORGD EN GESTERILISEERD.

Enza Alessi (vrijwilliger BWK)

In 2021 zijn het niet minder dan 790 zwerfkatten die we hebben gered/verzorgd voor een totaalbedrag van 128.007,83 €. Op
31/05/2022 staat de teller al op 186 zwerfkatten voor een bedrag van 44.000 €.
Onze vereniging heeft kunnen tussenkomen dankzij, onder andere, leden die hun testament ten gunste van onze
vereniging hebben opgemaakt.
Dus, indien u van dieren houdt en u ons wil helpen in onze strijd om hun welzijn te verzekeren door hun
verzorgers te helpen hen de beste zorgen te geven, kan u een testament opmaken ten voordele
van de Blauwe Wereldketen.
Geïnteresseerd? Overtuigd? Meer informatie vindt u op de laatste bladzijde van dit tijdschrift.
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ACTIVITEITENVERSLAGEN – OVERZICHT UITGAVEN
UITTREKSEL UIT HET ACTIVITEITENVERSLAG 2021 – 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)

:
:
:
:
:

16
19
25
21
37

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

:
:
:
:
:

43
10
35
29
2

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. Aantal raadgevingen verstrekt aan onze leden, afgevaardigden en derden:
- schriftelijk
: 37
- Facebook-Messenger
: 2.137
Dépenses en 2021
- e-mails
: 130
- telefonisch
: +/- 4.000
Frais d’impression et fournitures de bureau
b. Aantal nieuwe leden in 2021
: 301
Téléphone
c. Verspreiding van de “Keten”, afﬁches, volledige documentaties,Frais
wetteksten,
d’envoi
gratis zelfklevers, postkaarten
:
: +/- 50.000
La Chaîne (impression et expédition)
Stérilisation chats errants
d. Aantal leden B.W.K.
: 5.544
OVERZICHT UITGAVEN 2021
Hieronder vindt u een klein overzicht van de belangrijkste uitgaven

Nourriture chats errants
Sauvetage chats errants (soins vét. + médicaments)
Frais de fonctionnement à l’étranger
Honoraires vétérinaires, avocats, …
gedurende
2021:
Aides financières

Total

Drukwerken en kantoorbenodigdheden
Telefoon
Postkosten
De Keten (drukken + versturen)
Sterilisatie zwerfkatten
Eten zwerfkatten
Reddingen zwerfkatten
(kosten dierenarts + medicatie)
Werking buitenland
Erelonen dierenartsen, advocaten,…
Financiële tussenkomsten

€
€
€
€
€
€

14.192,16
3.578,75
17.154,80
19.758,93
22.719,25 = 435 katten
9.050,52

€ 128.007,83 = 790 katten
€ 23.426,91
€ 38.649,93
€ 289.496,81 = 227 eigenaars
= 316 dieren
-----------------------------------------€ 556.035,89

14.192,16
3.578,75
17.154,80
19.758,93
22.719,25
9.050,52
128.007,83
23.426,91
38.649,93
289.496,81
566.035,89

Uitgaven 2021

Drukwerken en kantoorbenodigdheden
Telefoon
Postkosten
De Keten (drukken + versturen)
Sterilisatie zwerfkatten
Eten zwerfkatten
Reddingen zwerfkatten (kosten dierenarts + medicatie)
Werking buitenland
Erelonen dierenartsen, advocaten, …
Financiële tussenkomsten

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
afgevaardigd-inspecteur 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 handhavingsambtenaar 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. Als de aanbevelingen van onze afgevaardigdinspecteur niet in acht zijn genomen, wordt het dossier doorgestuurd naar de bevoegde autoriteiten.
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 onmiddellijk 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.
Wanneer de inbeslagname is gelast door de burgemeester (enkel in Wallonië), een politieagent, een ambtenaar
van de gemeente of een agent van de regionale inspectiedienst, wordt een proces-verbaal opgemaakt en zo
snel mogelijk overgemaakt aan het Openbaar Ministerie.
Het Openbaar Ministerie kan dan beslissen het al dan niet te vervolgen.
Als het Openbaar Ministerie beslist niet te vervolgen of als er binnen een bepaalde termijn (verschillen
afhankelijk van de regio) geen beslissing wordt genomen, kan de administratie het dossier overnemen en
administratieve vervolgen inleiden.
De beslissing over de bestemming van de in beslag genomen dieren moet binnen 60 dagen worden
genomen en kan omvatten:
• De inbeslaggenomen dieren, geheel of gedeeltelijk, terug te geven. Hieraan kunnen bepaalde voorwaarden
gebonden worden.
• De inbeslaggenomen dieren deﬁnitief toe te vertrouwen aan de asielen die de dieren hebben opgevangen
of aan een andere persoon.
• Euthanasie, gewoonlijk wanneer de gezondheidstoestand van het dier dit vereist.
• De verkoop van de dieren (deze maatregel betreft hoofdzakelijk vee).
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
TELEFOONNUMMER:
NUMERO
DE TÉLÉPHONE :
02/673
52
secretariaat/hoofdzetel)
02/673 52 3030
(= (=
SECRÉTARIAT/SIÈGE
SOCIAL)

Via onze meester tot meester plaatsingsdienst
kan u een hond of een kat adopteren.
Hieronder vind u een lijst van katten die op een adoptie wachten:
PIMS • 3 jaar • gecastreerde kater, gechipt en in orde met vaccins
MATHY • 3 jaar • gesteriliseerde kattin, gechipt en in orde met vaccins

« Pims » is een kater van ongeveer 3 jaar. Hij is al
gecastreerd en gechipt. Het is een heel aanhankelijke,
maar zeer dominante kater. Ideaal voor een familie
met kinderen zodat hij kan spelen en rondlopen. Hij is
honden gewoon. Pims is heel actief en moet over een
tuin beschikken om gelukkig te zijn.

« Mathy» is een vrouwtje van ongeveer 3 jaar. Ze is
reeds gesteriliseerd en gechipt. Heel aanhankelijk met
een zacht karakter. Ze kan rap gestrest raken in een
luidruchtige en hectische omgeving, waardoor ze nood
heeft aan een rustige omgeving om gelukkig te zijn.
Ze wordt heel graag geknuffeld.

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
18

ADOPTEER EEN DIER VIA DE BLAUWE WERELDKETEN
Hieronder vind u een lijst van honden die op een adoptie wachten:

HERMIS • X Border Collie • 4 jaar • gecastreerde reu, geschipt en in orde met vaccins
BUBUL • Dalmatiër X American Staﬀordshire • 2 jaar • gecastreerde reu, geschipt en in orde met vaccins

« Hermis » is een lieve en aanhankelijke hond,
maar kan niet overweg met andere reuen (vrouwtjes
ok). Hij is ok met (jonge) kinderen, heeft nood aan
een huis met een goed omheinde tuin.
Hermis kan overdag alleen thuis blijven.

« Bubul» kan overdag alleen thuis blijven en moet
over een tuin beschikken. Hij is andere dieren gewoon.
Bubul lijdt aan een chronische huidontsteking
die behandeld moet worden. De hond moet
heropgevoed worden vanwege enkele
gedragsproblemen.

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!
• Wenst u een deel van uw vermogen na te laten aan een ver familielid, een vriend, een buur maar u wil
vermijden dat die persoon teveel successierechten moet betalen ? Dan kan u dat regelen door middel
van een duo-legaat (OPGELET : NIET MEER VAN TOEPASSING IN VLAANDEREN !).
• 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.
U kan haar contacteren via
e-mail:
marleen.elsen@bwk-cbm.be

Zij helpt u graag verder!

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

