pitb amstaff/pitbull teefje ull teefje

Ik zou deze klacht voorlopig liever wat anoniem houden, maar ik heb inderdaad een klacht
over het gebrek aan mogelijkheden voor dierenbeschermingsorganisaties..
Op mijn site kan u de foto's zien van mijn amstaff/pitbull teefje. Ik heb haar bij haar fokker
van miserie weggehaald.. Dat was vorig jaar in december, ze was toen 3 maanden oud.. Haar
broertjes waren al gekocht/gered door vrienden van me, en hadden allemaal littekens op hun
rug.. Ik heb het hele nest 1x gezien toen ze een paar weken oud waren, en toen ik hoorde dat
er nog eentje overbleef, moest ik haar kost wat kost redden..
Ik weet niet of het op 1 van de foto's op mijn site duidelijk te zien is, maar ze staat
gewoonweg VOL littekens.. Zij was zwaar verwaarloosd, zat in DECEMBER buiten in de
kou, tussen haar eigen uitwerpselen, en was graatmager !! (ik had trouwens verschillende
getuigen over haar toestand)
Tot mijn grote spijt heb ik veel te lang geaarzeld om ECHT actie tegen deze fokker te
ondernemen (hij zit/zat namelijk in een redelijk zwaar milieu en is geen onbekende bij het
gerecht!) en toen ik dan toch besloot om er mee verder te gaan bleek hij verhuisd, en tot op
heden weet ik niet waar hij woont.. Zijn honden zijn vermoedelijk (hopelijk) in beslag
genomen door de deurwaarder die hem gedwongen uit zijn huurhuis heeft moeten zetten..
Daarna heb ik contact opgenomen met het BLID, en daar kreeg ik dan te horen dat ze tegen
zulke praktijken niks kunnen beginnen.. Als inspecteur mogen zij maar tot aan de deur gaan,
aanbellen, en als opengedaan wordt vriendelijk vragen of ze de toestand van de dieren mogen
controleren!! Als dat niet mag van de bewoners mogen de inspecteurs terug ophoepelen.. Dit
is toch een onmogelijke manier van werken !!!!

BSPCA:
Deze praktijken stoten ons ook tegen de borst.
Er moet een BSPCA komen die mits aangepaste wetten meer bevoegdheden krijgt dan
andere dierenorganisaties.
Spijtig genoeg zijn de dierenorganisaties hier niet gelukkig mee.
Waarom? Geen idee. Wij dachten dat dierenwelzijn het belangrijkste was.

