AN LEMMENS:
1 jaar strijden tegen
VETAS Lokeren
Exact 1 jaar geleden bezocht ik het dierenasiel Vetas in Lokeren. Met Pin Up Pup wou ik er
de aanwezige asielhonden op de foto zetten om hen zo sneller aan een liefdevolle thuis te
helpen.
Wat ik daar te zien kreeg, tartte elke verbeelding : meer dan 100 honden, opeengepakt in
varkensstallen. Zonder daglicht, in hun eigen uitwerpselen en urine, verwaarloosd, ziek en
angstig.
De asielverantwoordelijke Brenda Nerinckx weerlegde mijn kritiek met de woorden dat de
honden zo werden binnengebracht.
Nu ken ik genoeg andere asielen waar zwaar verwaarloosde en mishandelde dieren
binnenkomen. Wel, die dieren krijgen onmiddellijk de nodige medische verzorging, was- en
trimbeurt, en worden niet maanden- en jarenlang opgesloten in die erbarmelijke toestanden.
Trouwens, als een hond vuil binnenkomt, betekent dat dan dat ie verder in vuile
omstandigheden moet leven? Heeft hij dan geen recht op een proper hok en verzorging?
In ieder geval, mijn besluit stond vast : zo snel mogelijk, zo veel mogelijk honden op de foto
zetten zodat ze weg konden uit deze hel.
Toen de eerste Pin Up Pup foto uit Vetas online verscheen, werd ik ook overstelpt met
klachten van adoptanten, en getuigenissen van ex-vrijwilligers. We besloten de handen in
elkaar te slaan, en een einde te maken aan dit gruwelasiel. Een eerste stap was officieel klacht
neerleggen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, dienst Dierenwelzijn.
Hierdoor voelde de asielverantwoordelijke Brenda Nerinckx zich in het nauw gedreven, en
vond zij er niets beters op dan via Facebook en de rioolpers een lastercampagne tegen Pin Up
Pup op te zetten : ik zou nooit in het asiel geweest zijn, de foto’s werden zonder mij genomen,
en ik werd er achteraf bij gephotoshopt, ik wou alleen met „mooie” honden op de foto
enzovoort. Ze verbood me om nog Pin Up Pups online te zetten, de Pin Up Pups mochten
geen extra aandacht krijgen in bijvoorbeeld het hondenmagazine waar ze maandelijks in de
spotlight gezet werden, en adoptanten die gebruik maakten van onze gratis
gedragsbegeleiding kregen dreigtelefoons om te melden dat de honden inbeslaggenomen
zouden worden door het asiel als ze verder gingen met de training. Verder werden mogelijke
adoptanten die Pin Up Pup vermeldden zo hard afgeblaft en uitgescholden, dat deze al snel
afdropen.
Ik heb op deze aantijgingen niet in de pers gereageerd, omdat ik ervan uitging dat FOD
Volksgezondheid, dienst Dierenwelzijn de nodige stappen ging ondernemen om deze
wantoestanden te eindigen.
Verkeerd gedacht: het bleef stil bij de FOD Volksgezondheid. Er werd geen actie
ondernomen. Ik kreeg een mailtje terug dat er geen hoge eisen konden gesteld worden aan
dierenopvangcentra, we mochten al blij zijn dat die dieren érgens terecht konden.

Dit was voor mij en de ex-vrijwilligers de druppel, en we besloten naar de pers te stappen.
Gazet Van Antwerpen bracht in december 2013 een correct artikel waarin ikzelf, de exvrijwilligers en een adoptante aan het woord werden gelaten. Vanuit FOD kwam de
mededeling dat ze „Op de hoogte zijn van de problemen in het asiel, en er stappen
ondernomen worden.” Uitbater van het asiel Erwin Thielemans zelf beweerde echter dat er
geen vuiltje aan de lucht was.
Na dit artikel werd de journalist door asielverantwoordelijke Brenda Nerinckx bedreigd, maar
de bal ging ondertussen toch aan het rollen :
- Brenda Nerinckx werd ontslagen als asielverantwoordelijke, ook de andere werknemers
kregen hun ontslag
- Gemotiveerde nieuwe vrijwilligers dienden zich aan om te poetsen en de dieren te verzorgen
- Er werden nieuwe werknemers én een nieuwe verantwoordelijke aangenomen.
- 70 van de meer dan 120 aanwezige honden en alle katten werden overgedragen naar andere
asielen. Zij namen zo de verantwoordelijkheid en kosten op zich van zieke, verwaarloosde,
mishandelde en gedragsgestoorde dieren. Deze asielen hebben deze dieren op een
bewonderenswaardige manier gerehabiliteerd en verzorgd, en in een recordtempo aan een
nieuwe thuis geholpen! Dieren die al jarenlang in de vergeetput van Vetas zaten, vonden nu
eindelijk een warm mandje!
- Er werd door de FOD volksgezondheid, dienst Dierenwelzijn een opnamestop bevolen, en er
werd ons verteld dat er een actieplan was opgesteld. Indien de nodige aanpassingen tegen
maart 2014 niet gebeurd zouden zijn, zou de erkenning van het asiel ingetrokken worden.
Licht aan het einde van de tunnel zou je denken! Ik had er goeie hoop op dat met de inzet van
de nieuwe ploeg, het leven van de nog steeds aanwezige dieren toch kwaliteitsvoller zou
worden, en hun kansen op adoptie vergroot zouden worden.
Echter, één ding werd door de FOD Volksgezondheid, Dienst Dierenwelzijn uit het oog
verloren : de uitbater Erwin Thielemans stond nog steeds aan het hoofd van dit asiel. Dezelfde
man die toeliet dat onder het bewind van Brenda Nerinckx honderden dieren werden
verwaarloosd en stierven. De man die samen met Brenda toeliet dat gulle giften zoals eten,
manden, speelgoed, dekens enzovoort op een grote hoop gegooid werden en te lagen rotten, in
plaats van dat ze voor de dieren gebruikt werden.
In maart 2014 besloot ik, samen met ex-vrijwilliger Arianna Thiré, en ook adoptante Monique
Moens Vetas te bezoeken om te kijken wat er, na de door de FOD opgelegde maatregelen,
verbeterd was in het asiel.
Er zaten minder dieren in het asiel, waardoor het voor de vrijwilligers gemakkelijker was om
de dieren te verzorgen. De FOD laat tot op heden maximum 25 honden toe. Vetas heeft
contracten met +/- 20 steden en gemeentes die rijkelijk betalen om verloren en
inbeslaggenomen dieren op te vangen. Extra dieren worden ondergebracht op de tweede
locatie in Zellik, waar Erwin Thielemans bvba Divetran, een crematorium, uitbaat. Gezien het

opgelegde maximum in Lokeren brengt hij dieren dan ook druppelsgewijs over naar het
zogenaamde opvangcentrum in Zellik.
Aan de schrijnende infrastructuur in Lokeren was niets veranderd. Honden verbleven nog
steeds in stallen en loodsen met betonnen vloeren. De hokken werden met een tuinslag
bespoten, echter de vloeren konden onmogelijk drogen, en zo zaten talloze honden met
vriestemperaturen op een kletsnatte ondergrond.
In de gangen stonden gasbranders die de ruimtes onmogelijk konden verwarmen, en
bovendien is dit levensgevaarlijk. Het dak is zo lek als een vergiet. Ook de rattenplaag krijgt
men niet onder controle. Vaak vinden de vrijwilligers dood gebeten ratten terug in de kennels
van de honden.
De poezen verbleven in een pikdonkere kamer, zonder daglicht, opgesloten in kleine benches.
Er was op dat moment „toevallig geen licht”.
Een analyse van het drinkwater van de dieren wijst uit dat dit toxisch is!
Moedeloos keerde ik naar huis terug.
Om alwéér mijn beklag te doen bij de FOD Volksgezondheid, dienst Dierenwelzijn. Deze
gaven op dat moment toe dat er helemaal géén actieplan was opgesteld. Tijdens een
vergadering op de Inspectiedienst Dierenwelzijn in Gent, heeft de inspectrice-dierenarts
overstaan van mij, ex-vrijwilligster Arianna Thiré, adoptante Monique Moens en de hoofden
van zowel de Inspectiedienst als de FOD dienst Dierenwelzijn ook beweerd dat zij tijdens
haar controles in 2013 geen enkel probleem had vastgesteld. Hoe hallucinant is dat? Bekijk
even de foto's uit 2013 die ik hier online plaats, en kijk of u iets verontrustends ziet?
Nu zijn we juni 2014. Eén jaar later. Nog steeds sterven dieren als gevolg van hun verblijf in
Vetas. Een recent voorbeeld hiervan is de hond Alladin. In februari 2014 toonde TV Oost al
beelden van deze zieke en neurotisch gedrag vertonende hond
https://www.youtube.com/watch?v=7a5MEYTTFNY
Hij werd in november inbeslaggenomen, en kwam Vetas binnen onder het bewind van Brenda
Nerinckx. Alladin leed aan de huidziekte Demodex, en had hiervoor aangepaste voeding
nodig. Voeding die zijn vorige eigenaar aan het asiel bezorgd heeft, maar de hond nooit
gekregen heeft.
Toen er ophef ontstond rond het filmpje van Alladin, werd hij, om meer media-aandacht te
vermijden, overgebracht naar de vestiging van het crematorium in Zellik bij uitbater Erwin
Thielemans zelf. Hij werd door de adoptante aangetroffen in een ellendig vuile paardenstal in
slechte mentale conditie. Ze adopteerde hem, en betaalde hiervoor een adoptiebijdrage van
200€, maar hij overleed 3 weken later. Het asiel deelde niet mee dat Alladin leed aan
Demodex, bovendien bleek hij ook geïnfecteerd door een dodelijke bloedparasiet. Alle hulp
kwam te laat en men had geen andere keuze dan Alladin in te slapen.
In april 2014 werd er nog een hondje geadopteerd. In zijn omschrijving op Pets.be stond dat
hij geopereerd was aan een liesbreuk en gecastreerd was. De adoptanten gingen de volgende
dag al meteen naar hun dierenarts. Het hondje zat met een zware ontsteking aan het scrotum
en mankte. Ondanks de verschafte info bleek het hondje helemaal niet geopereerd aan de

liesbreuk en kampte hij uiteraard met veel pijn.
Op dit moment verblijven de dieren in Vetas nog steeds in afgrijselijke omstandigheden. De
nieuwe garde die in december 2013 zijn intrede deed, is ondertussen ook alweer opgestapt uit
frustratie of buiten gegooid omdat ze Erwin Thielemans z'n manier van werken durven in
twijfel trekken.
Erwin Thielemans beschikt nog steeds over een erkenning om Vetas als asiel uit te baten. Hij
rijft nog steeds hallucinante bedragen binnen door de contracten die hij met verschillende
gemeentes heeft om verloren of inbeslaggenomen dieren op te vangen.
De vorige asielverantwoordelijke Brenda Nerinckx is nu aan de slag bij een ander asiel, en
komt bij de partij ROSSEM als zogenaamde dierengedragstherapeute op voor dierenrechten.
Bekijk de foto’s en oordeel zelf : is deze plek de naam „dierenbescherming” of
„dierenopvangcentrum” waardig? Wil jij dat de verloren dieren uit jouw gemeente tegen
betaling op deze plek terecht komen?
Ik besef dat ik op deze post een storm van reacties mag verwachten. Ik wéét ook dat er
reacties tegen mij persoonlijk gekant zijn, maar ik ben me heel erg bewust van uit welke hoek
deze komen, en wil alvast meegeven dat de mensen die klacht indienden tegen dit asiel recht
in hun schoenen staan.
Zij zijn de mensen die ervoor gezorgd hebben dat alvast 100 honden en poezen uit de hel
geraakt zijn.
Helpen jullie alsjeblieft mee om deze gruwel te stoppen, help mee ervoor te zorgen dat de
verantwoordelijken voor dit dierenleed niet vrijuit gaan, en help mee om de overige dieren uit
deze hel te redden!

