
 stichting bevordering huisdierenwelzi jn

“Ik kan dat niet betalen.
Geef ’m maar een spuitje.”

We kennen allemaal wel iemand die door bijvoorbeeld een faillissement of 

echtscheiding ‘even moeilijk zit’. Juist als je in een situatie terechtkomt waar-

in je de rekeningen niet meer kunt betalen, kan een dier veel steun bieden. 

Stel je voor dat op zo’n moment de kat wordt aangereden of de hond een 

levensreddende operatie nodig heeft. En dat je dan tegen de dierenarts  

moet zeggen: “Ik kan dat niet betalen. Geef ’m maar een spuitje.” 
tEkst: janinE vErscHurE | foto’s: sHuttErstock, jay wEnninGton En janinE vErscHurE
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“Dat is hartverscheurend, maar het gebeurt”, 
zegt Lilianne van Doorne van Stichting 
Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH). “Je 
kunt je niet voorstellen hoe ellendig dat 
is voor de eigenaar van zo’n dier. Maar 
ook voor de dierenarts is het keihard om 

een dier dat nog een leven voor de boeg heeft, te moeten 
euthanaseren. Want als een klant geen geld heeft voor 
behandeling van zijn dier, is dat soms toch echt waar het 
uiteindelijk op neerkomt. SBH zorgt ervoor dat er daadwer-
kelijk en heel concreet hulp komt. Door met de dierenarts 
in onderhandeling te gaan over de prijs van een ingreep of 
behandeling en door dat bedrag te betalen. Direct.”

“Hé da’s lekker”…
… zeg je wellicht. Dan ken jij ook vast nog wel een aantal 
mensen dat na het lezen van bovenstaande alinea’s denkt: 
ik ben ook geen miljonair en mijn kat moet een nieuwe 
heup. Wat is het telefoonnummer van die SBH? “Zo gaat dat 
dus niet”, lacht Lilianne. “Wij helpen alleen mensen die echt 
een minimuminkomen hebben. Die door omstandigheden, 
bijvoorbeeld verlies van een baan of ziekte, in een ernstige 
minimasituatie zijn gekomen. Om steun te krijgen hanteren 
wij strenge normeringen en voorwaarden. Iemand die vol-
doende inkomen heeft, komt niet in aanmerking voor hulp 
van SBH. Voor iemand die dat inkomen niet heeft, en wiens 
dier acuut ziek of gewond raakt, is dat trouwens helaas ook 
niet gegarandeerd. SBH is namelijk volledig afhankelijk van 
donaties en giften en krijgt geen subsidie van de overheid of 
gelden uit landelijke loterijen. Als er fondsen zijn – en geluk-
kig worden we bekender en kunnen we steeds meer mensen 
helpen – betalen we deels of compleet de behandeling. En 
we proberen altijd een bijdrage los te krijgen bij de eigenaar 
van het dier. Dat is belangrijk, hoe klein die ook is.”

De dierenarts
Voor de dierenarts is SBH 24/7 bereikbaar. “Als een dieren-
arts een dier krijgt aangeleverd dat acuut hulp nodig heeft, 
kun je niet wachten. Wanneer de eigenaar naar de voedsel-
bank gaat of in de schuldsanering zit, weten we dat hij bin-
nen de normering valt. Dan zeggen we – als ons budget hier-
voor toereikend is – tegen de dierenarts: opereren maar. En 
inderdaad: in de meeste gevallen is het zo dat de dierenarts 
heus wel een aardige (financiële) veer moet laten. Wij gaan 
altijd in onderhandeling over het tarief van de behandeling, 
want we zijn simpelweg niet in staat de hoofdprijs te betalen. 
Daarbij geven we de garantie dat wij rechtstreeks het door 
ons toegezegde bedrag aan de dierenarts betalen, nooit 
aan de eigenaar. De dierenarts hoeft dus niet achter zijn 
geld aan, aanmaningen versturen, of zo. Inmiddels weet het 
merendeel van de dierenartsen van ons bestaan en nemen 
ze contact met ons op als ze voor het dilemma worden 
geplaatst dat een eigenaar aangeeft niet te kunnen betalen. 
De meeste dierenartsen zijn bereid te praten over het tarief, 
maar er zijn er ook die zeggen: ‘Bij mij kost een consult 60 
euro en daar wijk ik niet van af.’ Dan houdt het op. Gelukkig 
werken de meeste dierenartsen graag mee. Het is namelijk 

‘Wat nu?’
Lilianne: “Begin dit jaar werden we benaderd door een maatschap-
pelijke organisatie die ons vertelde van een mevrouw die door 
haar heup was gegaan. Ze kon de hond tijdelijk niet uitlaten en 
haar huisdier is haar alles. Ik zette een berichtje op onze Face-
bookpagina en dat werd opgepakt door zo’n 190.000 mensen! Voor 
die mevrouw vond SBH iemand bij haar in de buurt die graag haar 
hondje wilde uitlaten.” Dit verhaal werd de basis voor het gratis 
Hulpproject ‘Wat Nu?’ Hulp aan ouderen of zieke/zwakke mensen 
met een kleine beurs, die niet in staat zijn om een uitlaatservice 
of pension te betalen. Binnen dit project heeft SBH inmiddels een 
groep van zo’n 2200 vrijwilligers. Lilianne: “Dat kan gaan om uitlaten 
van de hond, verschonen van de kattenbak, maar ook zijn er men-
sen die tijdelijk een dier willen opvangen. De matching is gratis en 
mensen kunnen zich ook hiervoor aanmelden via onze website.” 
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voor je lol, dat is schrijnend. Dat zijn heus niet allemaal 
mensen die niet te helpen zijn. Het merendeel hoopt op 
zo kort mogelijke termijn gewoon weer een baan te krijgen 
en voor zichzelf te kunnen zorgen. Toen ik jaren geleden 
voor het eerst met voedselbanken het gesprek aanging om 
ook diervoeding te verschaffen aan minima was dat vrijwel 
onbespreekbaar. Gelukkig zijn nu steeds meer voedselban-
ken bereid om ook mensen met huisdieren te helpen. Het 
bleek namelijk dat minima bereid waren om zelf minder 
brood, rijst of pasta te eten, omdat een deel van hun pak-
ket gebruikt werd om het huisdier te voeden. Huisdieren 
zijn ontzettend belangrijk voor mensen. Zeker als je het 
zelf moeilijk hebt, kan de steun van een dier van megabe-
lang zijn. Inmiddels weet gelukkig bijna iedereen dat.”

Momenteel zijn er in ons land zo’n 4000 dieren die dier-
voeding krijgen via voedselbanken. Lilianne: “Bedrijven die 
bereid zijn voeding te doneren, zijn meer dan welkom. Ik zou 
dan wel willen adviseren om niet op goed geluk diervoeding 
weg te geven aan mensen die dat graag komen ophalen. Ga 
in zee met een reguliere voedselbank of lokale dierenvoed-
selbank. Dan weet je dat de voeding daadwerkelijk terecht-
komt bij mensen die het echt nodig hebben.” ←

meer weten?
Bezoek dan www.huisdierenwelzijn.nl Stichting Bevordering 
Huisdierenwelzijn is een ANBI en CBF Erkend Goed Doel.

“Soms 
staan hele 
gezinnen 
in de rij. 
Dat doe je 
niet voor 
je lol, dat 
is schrij-
nend. Dat 
zijn heus 
niet alle-
maal men-
sen die 
niet te hel-
pen zijn.

ook voor een dierenarts schrijnend om een dier te moeten 
laten inslapen. Daar ben je geen dierenarts voor geworden.”

Wapenfeiten
Huisdiereigenaren met een ziek of gewond huisdier in acute 
nood worden bij SBH veelal aangemeld door dierenartsen, 
maar ook collega-dierenorganisaties, maatschappelijke 
organisaties en bewindvoerders sturen mensen door. “En er 
zijn mensen die ons via de website weten te vinden”, zegt 
Lilianne. Lilianne vertelt van een ander wapenfeit van haar 
stichting: “Wij spannen ons in om samen met collega-orga-
nisaties  politiek aandacht te krijgen voor dieren van minima. 
In Amsterdam is het nu voor het tweede jaar op rij mogelijk 
dat minima 340 euro van het geld op hun stadspas mogen 
besteden bij de dierenarts. De stadspas is een voorziening 
voor inwoners met een laag inkomen. Als een dier gecas-
treerd wordt, mogen ze nog honderd euro extra besteden. 
Ook in Rotterdam is sinds 1 september de mogelijkheid om 
met je huisdier naar de dierendokter te gaan. AOW’ers die 
een stadspas hebben met daarop 300 euro mogen dat geld 
ook benutten voor een bezoek aan de Minimax, maar ook is 
in beraad dat ze dit bedrag straks mogen spenderen bij de 
dierenspeciaalzaak. Dat zijn prachtige ontwikkelingen.”
 
Zelf minder eten, 
om de hond te voeden
Lilianne vertelt dat het zaadje van haar stichting ontkiemde 
toen ze zag wat voor rijen er soms staan bij de voedsel-
bank. “Soms staan hele gezinnen in de rij. Dat doe je niet 
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