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Hij had zijn hond gedood met een spade (26/01/2011) © D.R.
Een nieuwe hond voor Maurice, die zijn vorig hondje heeft doodgemarteld.
BERGEN.
Opschudding in Saint-Denis, een buurt in de stad Bergen. Maurice, een man van 72 jaar oud
die verleden jaar zijn hond met spadeslagen heeft gedood, heeft opnieuw een hond. De staat
waarin het beestje, Rocco, dood werd aangetroffen precies één jaar geleden op 26 januari
2010, gaf aanleiding tot het openen van een dossier voor dierenmishandeling bij het parket
van Bergen. Volgens twee veterinaire verslagen, verloor het diertje zijn twee achterpoten door
slagen van een spade en zijn baas heeft verschillende dagen gewacht om het te laten
verzorgen. Het werd ook niet meer gevoed. Er zijn geen woorden die kunnen weergeven hoe
het dier verschrikkelijk moet hebben geleden. Eén jaar na de dood van Rocco, heeft Maurice
een nieuwe hond die Micky heet. Het werd bevestigd door de afgevaardigde van de VZW
Dieren in Nood, die maandag de aanwezigheid van het dier kon vaststellen. Na de dood van
Rocco, een Sharpei, zei Maurice dat hij zeker geen frank ging uitgeven voor de verzorging
van een stomme hond. Dieren in Nood, die zich burgerlijke partij had gesteld in deze zaak van
de hond Rocco, betreurt zijn totale onmacht. Wij hebben maar één betrachting en dat is de
hond uit de handen redden van deze man. Maar de wet staat het ons niet toe, zegt de
woordvoerdster, Marie-Laurence Hamaide. Wat betreft Rocco herhalen we eens wat de
dierenartsen hebben vastgesteld in januari 2010 : Verkeerd in een algemeen
betreurenswaardige staat, uitgemergeld. Uiterst ernstige verwonding aan de rechterachterpoot
met verscheidene niet verzorgde open breuken met als gevolg het volledig afsterven van het
lid. Aan de linkerpoot ontbrak het vel en de pezen werden ontbloot door een zwaar en scherp
voorwerp. Deze verwondingen zijn toe te schrijven aan ernstige en geweldadige martelingen.
Doordat deze niet werden verzorgd is het dier uiteindelijk na enkele dagen in helse pijnen aan
een bloedvergiftiging bezweken . Het staat vast dat de hond die al een lange tijd slecht gevoed
werd, vele gewelddaden moet ondergaan hebben tijdens de laatste weken voor zijn dood. Men
kan niet beschrijven door wat een hel dit dier is gegaan. Hoe kan men vermijden dat zo'n man
opnieuw een hond in zijn bezit krijgt? De enige bevoegde instantie in België volgens artikel
40 van de wet van 1986 is de veterinaire inspectie, in feite de Dienst Dierenwelzijn van het
Ministerie van Volksgezondheid, vervolgt de woordvoerster van Dieren in Nood.. Volgens de
info die we hebben ontvangen, heeft de VZW gisteren besloten de diensten van Minister
Laurette Onkelinx op de hoogte te brengen. We moeten er wel aan toevoegen dat het Parket
van Bergen (door werkoverlast?) beslist heeft om het dossier van de hond Rooco te klasseren.
De wet staat evenwel toe aan de VZW, die zich burgerlijke partij stelt, dat zij de man
rechtstreeks aanklaagt voor de correctionele rechtbank wat zij ook gaat doen, Wat de nieuwe
hond Micky betreft, het gaat om een kruising met een Carlin van 5 à 6 maanden oud, nog
zonder chip die Maurice als geschenk heeft gekregen. De afgevaardigde van Dieren in Nood
,Jean Masson, heeft geen enkel spoor van dierenmishandeling vastgesteld. De leiband van het
dier was vastgemaakt aan een gaskachel.
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