
Zellik     Lokeren                        

 

- Interventies Vlaams Brabant.  - Interventies Oost – Vlaanderen. 
- Dierenambulance.   - Dierenambulance. 
- Dispatching zwerfkattenprojecten. - Uitvoeren zwerfkattenprojecten. 
- Uitvoeren zwerfkattenprojecten.  - Revalidatie van honden en katten. 
     - Heropvoeding van honden. 
-Krengen ophalen bij dierenartsen.  - Herplaatsen van honden en katten. 
-Crematorium.  
     - Hondenpension. 
 
 
- Zaakvoerder: Erwin Thielemans.  - Site Manager: Nerinckx Brenda. 
- 4 werknemers    - 2 werknemers. 
     - 22 Vaste vrijwilligers.  
  
 
 



         
Interventie’s 

Wij beschikken over:  
-2 dierenambulances volledig uitgerust voor interventies bij dringende gevallen. 
- 2 grote camionetten voor het op halen van krengen bij dierenartsen met koeling. 
-2 Combo’s waarvan 1 zich bevind in Lokeren waar 4 honden in vervoerd kunnen worden. 
-2 wagens volledig uitgerust om honden te kunnen vervoeren. 
- Paardentrailer voor het ophalen van paarden, schapen, varkens, kangeroes, struisvogels, enz… 
- Vogels en reptielen worden vervoerd in speciale kooien hiervoor. 



Dierenmishandeling 

1. Het achterlaten van huisdieren bij een verhuis of vertrek naar het buitenland. 
2. Honden afsluiten van de buitenwereld in een te kleine bench zetten. 
3. Verhongering. 
4. Slagen en verwondingen. 
5. Broodfokkers. 
6. Gevechtshonden africhten. 
7. Buitenlandse honden die mee komen met vakantiegangers, die plots aan een paal 

gebonden worden of gedumpt worden op afgelegen plaatsen. 
 
Reden: 
1. Gebrek aan geld om transport te betalen of geen huisdieren toegelaten in nieuwe woonst. 
2. Tijdgebrek om met de huisdieren buiten te gaan en schrik dat het dier niet meer sociaal is. 
3. Gebrek aan geld om te voorzien in het onderhoud van hun huisdieren. 
4. Frustratie en wraakacties door echtscheidingen en onderlinge ruzies. 
5. Veel pups verkopen om zoveel mogelijk geld te verdienen ten koste van het welzijn van de 

dieren. 
6. Gokspelen met als inzet vechthonden voor grof geld, illegaal in te zetten en wordt 

uitgevoerd in België. 
7. Buitenlandse honden die verdoken medische problemen hebben. 
 

 
 
 
 
 



Beslagnames. 

Door een grote brand in Zelzate zijn er 11 honden in beslag genomen wegens zware  
Verwaarlozing welke per toeval aan het licht kwamen. Hiervan was Simba, haar vacht  
was één grote koek, ondertussen is ze Geadopteerd en maakt ze het prima na een revalidatie 
Van maanden. 
Alle honden zijn aan Vetas toegewezen na beslissing van Parket, FOD dierenwelzijn en wordt  
De eigenaar beboet. Hij wordt ook veroordeeld voor broodfok, daar er van alle honden een  
Koppel was. 



Samenwerking met Politie. 

Sinds mei 2013 is Lebbeke officieel  
gestart met een dierenpolitie, waarbij Vetas 
Vaste partner is en dit gaat dan ook zeer 
goed. 

Maldegem zal ook starten met een  
Dierenpolitie. Dit is volop in overleg met Vetas 
Als vaste partner. 

Dendermonde, Aalter, Anderlecht, Sint Pietersleeuw, Zelzate, Lochristi, Ternat, Dilbeek en nog 
Vele meer steden haken in om een dierenpolitie op til te zetten. Er zijn in de meeste gemeentes 
Reeds inspecteurs in opleiding om de wetten en de regels te leren kennen.  



Dierenleed 

1. Het achterlaten van huisdieren bij een verhuis of vertrek naar het buitenland. 
 

 
 

Zena, is op 7 november 2012 opgehaald door ons in een leegstaand huis, waarbij ze nog 
amper 6 kg woog door verhongering en uitdroging, ze kon niet meer eten of drinken, ze 
was helemaal ondervoed en haar nagels waren ingegroeid. Na een zware revalidatie is ze 
op 22 november 2012 geadopteerd en woog ze 19 kg.   



Dierenleed 

3. Verhongering en verwaarlozing. 
 

 
 

Arie en Fifille gevonden door een deurwaarder bij een huisuitzetting, honden zaten in een  
Veel te kleine bench met 2 en waren absoluut verwaarloosd en stervende. De honden  
Konden NIET meer eten of deden ook hun behoefte niet meer. 



Dierenleed 

3. Verhongering en verwaarlozing. 
 

 
 

De poedel was van honger beginnen eten aan de Mechelse herder, dit tot op het bot van het  
Been. De eigenaars vonden het een doodnormale zaak dat de honden er zo uit zagen. De 
Honden zijn in beslag genomen en zijn vanaf heden op zoek naar een nieuwe thuis. 



Dierenleed 

Revalidatie van 2 maanden en ondertussen zijn ze dus in prima conditie.  
Wonden zijn genezen, ze hebben vertrouwen in de mensen en ze zijn terug op gewicht. 
 

 
 



Dierenleed 

Vechthonden. 
 
 

11 in beslag genomen honden 2 weken terug, allemaal staffords die vechten voor geld in 
de Pit. 6 jonge dieren van 7 maanden oud en 5 volwassen dieren die het absoluut niet 
kunnen vinden met andere honden en zeer agressief zijn. De foto van de bovenstaande 
pup is een opengescheurde ribbenkas waarbij we het diertje hebben moeten laten 
inslapen. 



Dierenleed 

Vechthonden. 
 
 



Dierenleed 

Vechthonden. 
 
 

Na goede verzorging van alle wonden, want deze pup was bijna in 2 gebeten, hebben we haar  
Kunnen redden en hebben we haar bij ons thuis opgevangen. Ondertussen is ze terug naar het 
Opvangcentrum en zal ze gewoon kunnen verder leven als normale hond. Het leven de vecht- 
Honden is op leven en dood en ondertussen zijn wij zeker dat we er 5 hebben kunnen redden. 
De volwassen honden is nog afwachten daar deze nog volledig moeten heropgevoed worden. 



Crematorium 

 
 

 
 
 



Het voornaamste doel van Vetas…  
Dieren een nieuwe thuis geven… 

                    December 2012 

Juni 2013 



Februari 2013 

September 2013 







Tommy zit ter revalidatie bij mij thuis om zijn  
Trauma te verwerken, echter het beraad van het 
Parket is nog volop aan de gang… Tegen dat de  
Straffen zullen uitgesproken worden… Zal er een 
jaar voorbij zijn… En zal ik zelf Tommy 
adopteren… 



Vetas dankt u voor uw aandacht en voor meer info 
kan u steeds contact opnemen via 
Email: ovl@vetas.be 
 
 
 
Site Manager Vetas Lokeren, 
Nerinckx Brenda. 
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