MIJN HOND
IS MIJN TICKET
NAAR BUITEN
De band tussen mens en dier is vaak niet in geld uit te drukken. Als
baasjes in financiële nood zitten, wordt vaak als laatste aan het
huisdier gedacht. 200.000 dieren krijgen hierdoor niet de zorg die
ze verdienen. Dierenarts Mariette Laugeman van dierenkliniek
Den Herd trok zich hun lot aan en richtte samen met haar
echtgenoot in 2009 Stichting Mens Dier Nood op.

‘Als je geen geld hebt om een huisdier de juiste zorg
te geven dan doe je hem maar weg’ hoor je vaak maar
dat is veel te kort door de bocht. Uit onderzoek van
diergeneeskundige Nienke Endenburg naar mensdier relaties, blijkt dat dieren het welzijnshormoon
oxytocine bij je aanmaken. Kortom, dieren maken je
gelukkig. Dan is het een slecht idee het beestje weg
te doen omdat je in geldnood zit. Lukt dierenvoeding
kopen nog wel, de hulp van een dierenarts is vaak
onbetaalbaar. En dan komt Stichting Mens Dier Nood
in beeld. Initiatiefneemster Mariette Laugeman:
“Wij vinden het hartverscheurend dat je door acute
geldnood genoodzaakt bent je dier in te laten slapen.
Of dat het zieke dier naar een asiel moet, dat is ook
duur. Als dierenarts ben je verplicht elk dier te helpen.
En elk mens heeft recht op een dier. Daarom helpen
wij mee met de kosten van een diergeneeskundige
behandeling.” Gezien de toenemende vergrijzing
en eenzaamheidsproblematiek is een hond van
onschatbare waarde. Het geeft je een reden om de deur
uit te gaan en mensen te ontmoeten: “Zonder mijn
hondje zou ik mijn bed niet uit komen.”

SENNA IS MIJN ALLES!
Jolanda van Beurden kan dit beamen. Ze heeft al dertig
jaar straatvrees. Keeshondje Senna is voor haar het
ticket naar de buitenwereld. Jolanda: “Voor mij een
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hele overwinning. Ik laad haar in de auto en ik ga met
haar naar het park waar we andere hondenbezitters
ontmoeten, dat geeft sjeu aan het leven.” Altijd had ze
keeshonden. De vorige hond, Fay, stierf in 2017 aan een
autoimmuun ziekte. Jolanda: “Binnen een maand kocht
ik een nieuwe puppy, dat was Senna.” Jolanda heeft
het niet breed. Ze moet van een bijstandsuitkering
rondkomen waardoor een zorgverzekering voor Senna
moeilijk wordt. Bovendien wordt haar vakantiegeld
ingehouden vanwege alimentatieperikelen. Toen Senna
gesteriliseerd moest worden, zat ze met haar handen
in het haar. Jolanda: “Ik ben hart- en diabetespatiënt.
Senna is als het ware mijn hulphond. Ze betekent alles
voor me. De sterilisatie zou neerkomen op €400,-. Dat
kan ik echt niet betalen. Gelukkig wees een buurvrouw
me op Mens Dier Nood en al snel kreeg ik bericht dat
de rekening betaald zou worden. Ik ben zó blij dat dit
bestaat. Gelukkig heb ik volgend jaar weer recht op
vakantiegeld. Dan ben ik niet meer afhankelijk van de
Stichting, maar ik ben ze wel enorm dankbaar.” Om in
aanmerking te komen voor financiële hulp moet je aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Penningmeester Toon
de Boer: “Zo moet er een diagnose van een dierenarts
zijn plus een kostenraming van de medische ingreep.
Ook moet je aantoonbaar niet de financiële middelen
hebben. Via de website vul je een aanvraagformulier in.
Binnen twee dagen hoor je of de aanvraag gehonoreerd
is. De stichting draagt tot maximaal €500,- bij. Er wordt
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verwacht dat je zelf 10% van de rekening betaalt en
je kunt een keer per twee jaar een beroep doen op de
Stichting.”

HET VERGETEN DIER
Dit jaar bestaat de Stichting tien jaar. Mariette
besloot die op te zetten toen ze een weduwe in nood
ontmoette. Haar man had zelfmoord gepleegd, de hond
had baarmoederontsteking en er was geen geld voor de
operatie. Mariette: “Dat was de aanleiding. We vierden
dat jaar een jubileum als dierenartspraktijk. Ik besloot
het geld voor het jubileum in de nieuwe stichting te
stoppen.” Tien jaar later is er veel bereikt. Zo heeft de
gemeente Tilburg ingezien dat structurele subsidie
essentieel is voor de gezondheid van dierenbezitters
in financiële nood. Immers, een gezond dier is een
gezond baasje. Toch kan er nog veel verbeterd worden.
Penningmeester Toon de Boer: “Bij mensen die onder
bewind staan, hebben gezelschapsdieren geen enkele
prioriteit. Of er wordt voorgesteld de zorgverzekering
voor het huisdier maar te skippen. Scheelt weer
een tientje per maand.” Mariette: “Je kunt dat tientje
beter investeren in je huisdier. Als je het totaalbedrag
voor de geneeskundige hulp moet betalen, ben je
veel verder van huis. Maar ja, het gezelschapsdier is
ondergeschikt. Dat zie je ook bij Bijzondere Bijstand;
je kunt wel een aanvraag doen voor een nieuwe
wasmachine of verf voor de slaapkamer, maar nooit
voor het huisdier. Het dier wordt vergeten, is maar
een luxe, totaal onbelangrijk. En dat is het nu juist
wél. Ook voor kinderen. Het dier biedt vrolijkheid,
troost, kameraadschap en haalt mensen uit hun sociale
isolement. Daarom pleit ik ook voor een speciale
dierenkamer in het verzorgingshuis. Daar knappen de
oudjes zienderogen van op!”
Stichting Mens Dier Nood draagt bij in de medisch
noodzakelijke kosten voor honden, katten, knaagdieren
en vogels. En is dringend op zoek naar vrijwilligers. Zo
zoeken ze iemand die de aanvragen kan beoordelen.
Maar ook een regelneef met een groot netwerk die de
vrijwilligers kan aansturen.
Heeft u hulp nodig voor de medische zorg voor uw huisdier
of wilt u zich inzetten als vrijwilliger? Neem dan contact op
met Stichting Mens Dier Nood. Donaties zijn altijd welkom.

Meer info: www.mensdiernood.nl
info@stichtingmensdiernood.nl
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