
BINÔME HUMAIN - ANIMAL
                            L’animal mon ami. vzw

UW HUISDIER EN UZELF, EEN MOOI VERHAAL,  
EEN LIEFDESVERHAAL, MAAR … 

                                                                                        Wat na u ?!

     Ongeacht de leeftijd is niemand gevrijwaard van een ziekte,  
een ongeval of een overlijden…
           

Heeft u uzelf al de vraag gesteld wat er met uw huisdier gebeurt  
als u er niet meer bent ? 



De gedachte vroeg of laat heen te gaan is een pijnlijke gedachte die we het liefst 
willen uitstellen, maar als het ongeluk daar is, is het te laat ! 

Weet u hoeveel honden en katten zo in het asiel 
belanden en geëuthanaseerd worden door gebrek 
aan adoptanten, door overbevolking of door 
ouderdomskwaaltjes? En als de overleden persoon 
nog familie heeft, moet men toegeven dat deze 
over het algemeen niet de intentie heeft zich over 
het dier te ontfermen. Hetzelfde probleem stelt 
zich voor bij een verhuis naar een rusthuis of een 
hospitalisatie van lange duur… !

 

Zo is er het baasje die er alleen voor stond met zijn blinde hond en heel lang, te 
lang, wachtte om zich te laten verzorgen… Toen hij uiteindelijk de beslissing nam, 
was het al laat, heel laat, te laat…  

Peggy is nu een weesje en leeft bij ons tot ze haar 
laatste adem uitblaast. Net als de belofte die ik aan 
haar baasje heb gedaan, en in zijn nagedachtenis, 
zal ik het ook voor de andere dieren doen, opdat 
zijn heengaan niet tevergeefs is.    

De vereniging heeft de opvangmogelijkheden 
vergroot door ook dieren op te vangen van mensen 
die door een kanker getroffen zijn, voor de duur 
van hun chemo. We hopen zo toch enkele levens te 
kunnen redden.    

!!! IN DIT KADER ZOEKEN WE 
STEEDS OPVANGGEZINNEN, 
ONGEACHT DE REGIO !!!

ASIEL

EUTHANASIE



Het concept van   BINÔME   HUMAIN - 
ANIMAL van de vzw  L’animal mon ami 
is u de gemoedsrust te bieden door 
te verzekeren dat u geliefde metgezel 
zich nooit in een tragische situatie zal 
bevinden als u er niet meer voor kan 
zorgen.

Door middel van een kleine jaarlijkse 
bijdrage van 25 euro zijn u en uw dier 
aangesloten bij het netwerk van de 
vzw L’animal mon ami.

Een document alsook een lidkaart 
zullen u worden toegestuurd waarin 
wordt bepaald dat, in geval van overlijden, de vereniging moet verwittigd worden 
voor een onmiddellijke opvang van uw huisdier...                            
                                                                               

                                              
                                              Hoe en wat houdt het in?

Het gaat om een enorme ketting die de liefde voor dieren en mensen samenbrengt. 
Of u nu zelf een dier in huis heeft of u wilt er graag eentje adopteren, dit netwerk 
wacht nog enkel op jouw lidmaatschap.

Met het ouder worden, durven mensen vaak niet meer te kiezen voor het mooie 
avontuur van een adoptie uit angst voor de toekomst van hun nieuwe metgezel 
wanneer zij er zelf niet meer zijn of wanneer ze fysiek niet meer in staat zijn de 
zorgen ervoor op te nemen. Ze beroven zich zo van alle – wetenschappelijke 
bewezen – weldaden die het in huis hebben van een dier met zich meebrengt en 
tegelijkertijd wordt de kans ontnomen om een dier die een thuis zoekt gelukkig te 
maken.  

Een van de doelen van de vereniging is juist het zo lang mogelijk samenwonen met 
uw huisdier te promoten. 



Wanneer een lid - door ziekte, verhuis naar een rusthuis, of overlijden - niet meer in 
staat is om voor zijn kleine metgezel te zorgen, dan wordt de databank geüpdatet en 
wordt er gezocht naar een persoon die, langs zijn kant, een huisdier heeft verloren. 
Tijdens deze zoektocht naar een nieuwe adoptant, zal de hond opgevangen worden bij 
de vereniging en zal hij vrij in een familiale omgeving leven zolang dat nodig is. Vindt 
hij geen nieuwe thuis vanwege ouderdom, handicap, een zware ziekte of een andere 
reden, dan zal hij bij ons blijven, omgeven door liefde en de beste zorgen en dit tot hij 
zijn laatste adem uitblaast. 

Wanneer een dier van één van de leden uit het netwerk komt te overlijden, dan wordt 
de databank geüpdatet en wordt er aangegeven dat deze persoon beschikbaar is voor 
een toekomstige adoptie.

Wilt u geen deel uitmaken van het netwerk ? Geen probleem, u kan ons nog steeds 
helpen door het concept te helpen verspreiden, door opvanggezin te worden, door 
meter of peter te worden van één van de opvangdieren, door lid te worden van de 
vereniging of door een vrije gift. Weet dat, zonder uw hulp, niets mogelijk is om in 
de zorgen van de opvangdieren te voldoen (dierenartskosten, medicatie, antivlooien, 
ontworming, eten, etc.) Uw geld kan eveneens dienen om - in nood - arme weesjes uit 
het asiel te halen waarvan de dagen of uren geteld zijn, en waarbij de eigenaar niet 
op tijd weet had van ons concept…

IINDIEN U LID WIL WORDEN VAN ONS NETWERK, VERGEET  
DAN NIET « NETWERK » IN DE COMMUNICATIE TE ZETTEN en ons 
te contacteren met de nodige informatie betreffende het huisdier 
dat u bij het netwerk wil aansluiten.   

Dank bij voorbaat !
Vriendelijke groeten,
Christiane Claes, voorzitter
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