Dierenhandelaar in Schulen onder vuur.

HERK-DE-STAD – Het regent klachten bij dierenhandel ‘Petcenter’ in Schulen. De politie van Herk-deStad voert een onderzoek, een medewerkster van de zaak nam woensdag ontslag en
dierenorganisaties spreken al jaren van mishandeling en wantoestanden.

De lokale politie van Herk-de-Stad moest woensdag, aan dierenhandel Petcenter in de Neerstraat in
Schulen, tussenkomen om de gemoederen te bedaren. Esther Van Loo (40) uit Maaseik en haar
echtgenoot Vital Bets waren niet tevreden met de gezondheidstoestand van hun pas aangekochte
puppy en de ruzie met bediende Claire Bolle liep zo hoog op dat een politieploeg moest tussenbeide
komen. ‘Het diertje blijkt een parasiet in de darmen te hebben en is graatmager’, weet Esther. ‘Toen
we gingen klagen moesten we naar de dierenarts van de zaak gaan en die zegt dat het beestje
ondervoed is en dat er niets mis mee is. De garantieperiode was al verstreken. We hebben nu zelf
twee dierenartsen een onderzoek laten doen en zij spreken de diagnose van de bedrijfsarts tegen.
We hebben nu een advocaat onder de arm genomen.’

Prompt ontslag

Claire Bolle (18) uit Meldert nam daarop prompt ontslag. ‘Ik kan dit niet meer aan en ben er volledig
onderdoor’, weet Claire, die pas in september in de zaak begon te werken. ‘Het regende klachten
vanaf de eerste dag. Ik moest de jonge diertjes verzorgen en hielp ook mee in de verkoop. Woensdag
was de maat vol.’

‘De schrijnende toestanden, de zieke dieren en de ontevreden klanten stapelden zich op. De zieke
diertjes kregen geen dierenarts te zien en de medicatie werd door de uitbaters zelf gegeven. Het gaat
zelfs zo ver dat de stempels van de dierenarts worden nagemaakt’, zegt Bollen. ‘In de ziekenboeg heb
ik dingen gezien die echt niet door de beugel kunnen. Zo zag ik een kleine bulldog een spuitje krijgen
omdat zijn oog uitpuilde. Het beestje werd niet geopereerd, maar in slaap gedaan wegens niet meer
verkoopbaar. De dierenarts kwam alleen langs als er een lading nieuwe diertjes toekwam. Binnen en
snel weer buiten.’

Op de socialenetwerksite Facebook telt de groep tegen petcenter Hasselt (Schulen) 415 leden. Op 13
maart 2006 was de gezondheidstoestand van de dieren al het onderwerp van een reportage in
Telefacts op VTM. In die reportage werd een doodzieke pup getoond die de dag ervoor gekocht in de
zaak. De dierenwinkel ontkende toen de wantoestanden in de krant en sprak van een
gemanipuleerde reportage.

‘Systematisch word je na een klacht naar de dierenarts van de zaak gestuurd, die het dier dan gezond
verklaart of een antibioticakuur voorschrijft. Vervolgens is je wettelijke garantieperiode voorbij en
moet je zelf maar instaan voor het dier’, weet Cindy Vranken uit Steenokkerzeel, die op 1 oktober
een poesje kocht voor 650 euro. ‘Mijn kat was overreden en mijn man wilde me verrassen met een
Britse korthaar. Het beestje had een wonde aan zijn muiltje en was erg mager. In de zaak werd
beweerd dat het een moedervlek was’, zegt Cindy. ‘De dierenarts van de zaak startte een kuur met
medicijnen op. Mijn eigen dierenarts stelde een buikvliesontsteking vast en het beestje zal het
waarschijnlijk niet overleven.’

400 klachten

Schepen van Dierenwelzijn in Herk-de-Stad, Magda Ramaekers (SP.A): ‘Er zijn de laatste jaren al zo’n
400 klachten genoteerd over die zaak. Waar rook is, is ook vuur, dat hoor je me niet ontkennen’, zegt
Ramaekers. ‘De federale overheidsdienst heeft begin november nog een controle gedaan in de zaak
en alles bleek wettelijk in orde. Ik kan mensen alleen aanraden om een dier te kopen bij een kweker
en zich op voorhand via fora in te lichten.’
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