Wat is een asiel, opvang of pension?
Een moeder en dochter komen gezamenlijk een kooi bij mij binnenbrengen met daarin
een klein hangoorkonijntje. Hijgend zetten ze de grote kooi bij mij op de asielbalie en
delen mij mede dat ze hun konijntje hier komen brengen. Nu gebeurt dat soort inbreng
van dieren hier dagelijks en dus is dit niet abnormaal. Ze vertellen mij nog dat het diertje
“Flappie” heet (vanwege z’n flaporen) en dat ze verzot is op andijvie. Ik vertel hun dat ik
alle voedingsmiddelen in voorraad heb en dat alle konijntjes hier de keuze hebben uit
maar liefst zeven soorten verschillende voeding. Dat vind je alleen maar in een zes
sterren restaurant.
De moeder en dochter nemen afscheid van hun dier en terwijl ze mijn asiel verlaten,
vertellen ze mij dat ze over twee weken weer terugkomen. Ik zeg nog dat het dier dan
misschien een nieuwe eigenaar heeft gevonden. Sommige dieren zitten hier wel een half
jaar te wachten op een nieuw “thuis” maar soms is een dier binnen een week weer
herplaatst. Hevig geschrokken van mijn opmerking komen de dames naar me toe
gelopen en vertellen me dat het alleen maar is om te logeren …
En daar wringt nu al jaren de ‘asiel schoen’. Wat is nu Wat? Is het nou asiel of pension?
Soortgelijke ervaringen met vele asiel- of pensiondieren komen elk jaar weer voor.
Sommige mensen geven zomaar hun dier af aan een asiel. Na veertien dagen komen ze
terug om hun afgegeven dier weer op te halen. Het dier is dan inmiddels geplaatst bij
een ander diervriendelijk gezin. Ze hadden hun dier in ‘opvang’ geplaatst volgens hun
zeggen, en nu is hij er niet meer. En ze willen zo graag hun parkietje weer terug ….
Als iemand me belt en mij vertelt dat ze hun cavia ter opvang willen brengen, weet ik
niet wat ze daarmee bedoelen. Dat kan zowel asiel als pension zijn. Het kan zijn wegens
allergie of geluidsoverlast (vaak bij hanen) of gewoon omdat het dier niet aan hun eisen
voldoet. In mijn dertigjarige ervaring op dit gebied kan ik nog wel een paar honderd
redenen opnoemen waarom een dier echt niet meer bij het gezin kan blijven (al dan niet
waar). Soms willen mensen gewoon hun huisdier kwijt. Waarom zeggen ze dat dan niet
eerlijk? Bij mij kan dat en ik ga niet in discussie. Vroeger deed ik dat wel, maar dat lost
niets op. Als ik me agressief zou opstellen met vragen over het hoe en waarom, wek ik
alleen maar de verkeerde reactie op bij de mensen. Ik heb liever dat mensen hun
ongewenst huisdier hier netjes komen afgeven dan dat ze deze ergens langs de snelweg
dumpen.

Voor al die ‘overtollige’ dieren onder de mensen in ons land zijn er dierenasielen, zoals
het mijne. Met de term ‘opvang’ kom ik niet verder. Ik moet dan altijd vragen wat de
mensen daarmee bedoelen. Wil men er afstand van doen of komt men toch weer terug
om het dier op te halen?
De term ‘opvang van dieren’ is niet juist. Het zou moeten zijn ‘Asiel voor Dieren’, of
‘Pension voor Dieren’.
Ter asiel brengen, betekent gewoon dat men afstand van het dier doet. Voor altijd. Ter
pension brengen, wil zeggen dat je het dier ook weer een keer komt ophalen.
En diegenen die aan ‘opvang doen’, moet je altijd vragen wat ze ermee bedoelen.
Ik ben duidelijk met mijn naam. Asiel verlening aan Dieren en Pension voor Dieren. Niks
‘opvang’ … raar woord eigenlijk. Je gooit toch niet met dieren?
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