VERHALEN UIT MONS.
1.
Hebben nog wat meegemaakt vandaag in Mons op de beurs “Passion Animaux”. Een pup van
6 à 7 weken wordt verkocht op de beurs deze morgen aan een familie met 2 à 3 kinderen en
krijgen uitleg over zijn voeding bij Royal Canin. Een standhouder slaat alarm bij ons, een
dierenarts die een standje heeft voor de Galgo’s dichtbij hoort het ook evenals een jonge
politieagent. Alle vier lopen we naar buiten om die familie te stoppen en te vragen waar het
vandaan komt op de beurs. De standhouder gaat voor de wagen staan om hem te blokkeren.
De man schiet in een koleire en zegt dat het om een adoptie gaat en laat visitekaartje zien van
de verkoper. We zeiden dat het illegaal is en dat het beestje niet gespeend is maar hij
antwoordde dat er andere ergere gevallen waren voor ons om zich mee bezig te houden (daar
had hij gelijk) en reed door. De hond kwam van een dame van de Blauwe Wereldketen die het
beestje gisteren van mensen in haar straat gekregen had om ter adoptie te zetten. Ze gaf toe
dat ze in fout was maar had een contract opgemaakt met de familie op voorwaarde dat ze
direct naar de dierenarts zouden gaan om alles in orde te brengen. De gegevens van de familie
zijn dus gekend en de dierenarts en wij zullen verder op de hoogte gehouden worden door
deze dame.
De agent verontschuldigde zich omdat hij niet wist wat te doen in dit geval (bij gebrek aan
een degelijke opleiding aangaande dierenwelzijn).
2.
Vanavond kwamen twee agenten ten einde raad op de beurs aangereden tijdens sluitingstijd.
Ze moesten 10 à 20 honden in beslag nemen in Mons. Ze hadden reeds de goedkeuring van
het gerecht. Honden waren opgesloten in een huis, zonder eten en drinken, vol vlooien en
verwaarloosd..in deze temperaturen.
De mannen konden geen enkel asiel contacteren op zaterdagavond, niemand nam op. Ze
konden dus nergens terecht met de dieren en kwamen hulp en raad vragen aan mensen op de
beurs. Een vrouw belde naar een kennis bij Animaux en Péril maar dat was ook negatief,
waarschijnlijk door opname na inbeslagname deze week van 100 honden daar. Ik stelde nog
voor Veeweyde te contacteren toen we van ginder vertrokken. Dus geen permanentie tijdens
het weekend bij de FOD, geen noodopvang voorzien voor dringende of ernstige gevallen,
geen coördinatie met andere instanties.
Die agenten stonden daar. Trekt uw plan !
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