Brugge, 21/01/2011
Verwaarlozing te Dudzele.
Op 21 januari 2011 na een anonieme klacht, bezochten we samen met de
politie Brugge een boerderij waar het vermoeden bestond dat de dieren
werden verwaarloosd.
Ongelofelijk, maar verschillende hondjes lagen dood in hun hokken (o.a
een Buldogje en 2 Cavalier King Charles Spaniël), de eigenaars waren
gewoon gestopt met het geven van voeding en water, de dieren werden
uitgehongerd!!!!!!
We troffen nog 2 levende hondjes aan, de ene een Cavalier King Charles,
de oogjes dicht geplakt van de etter, meer dood dan levend, zonder water
en eten. Onmiddellijk werd het diertje behandeld met een voedrijke pasta
door de dierenarts toegediend. Helaas was het de morgen erop overleden.
Het andere hondje, een maltezertje, daar zat nog wat meer leven in, zal
het allicht halen, maar er was ook geen eten of drinken meer aanwezig.
Buiten zaten 2 honden, ras Mastiff, in een grote ren, zonder eten en
drinken. Ze zijn ook veel te mager, en de ene was de weinige
uitwerpselen die er lagen aan het verorberen.
In de stalling troffen we 2 kleine pony’s aan, de ene kon nog met moeite
op zijn poten staan,en die onder tussen al gestorven is, de andere was er
wat beter aan toe, maar veel te mager, een schaap in redelijke
gezondheid en een tiental stuks pluimvee die dood lagen en gedeeltelijk
waren verorberd door ander ongedierte. Het vermoeden bestaat dan ook
dat deze zijn omgekomen door gebrek aan eten en drinken.
In de hoek van de weide troffen we omgewoelde aarde aan, wat doet
vermoeden dat daar een 20-tal honden werden begraven die een 4 tal
weken terug ook al waren overleden door de ontbrekende verzorging,
voeding en water.
In de weide werd er ook een net aangetroffen die werd gespannen voor
het vangen van spreeuwen en vinken, wat intussen ook is verboden. In
dezelfde weide werd er ook een vangkooi voor vinken aangetroffen.
Daarin werden 2 levende vinkjes geplaatst om de andere te lokken. Deze
twee stierven ook de hongerdood!!!!!!
In een bergruimte werden verschillende veel te kleine vogelkooien
aangetroffen met in totaal toch een tiental dode vinkjes, ook omgekomen

door geen voeding, water of de nodige verzorging.
Hoofdinspecteur
Aernout Luc

Het parket heeft beslist dat de 2 honden Mastiff terug dienen te worden
gegeven aan de eigenaars
Begrijpe wie begrijpe kan.
Nieuwe beslissing procureur i.v.m. 2 honden Mastiff:
Na tussenkomst van onze advocaat heeft de procureur zijn beslissing
herzien en momenteel mogen de twee honden in ’t asiel verblijven, gaan
dus nog niet terug naar de eigenaar.
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