Meer dan 130 zwaar
verwaarloosde dieren in beslag
genomen bij dierenzaak

LOCHRISTI -

De politie heeft meer dan 130 verwaarloosde dieren inbeslaggenomen bij dierenzaak
Droopy in Lochristi. Na de vorige inval in 2019 kreeg de zaakvoerder maatregelen opgelegd
maar daar hield hij zich niet aan. Verschillende dieren overleefden de verwaarlozing niet.
“Uw dier, onze zorg”, prijkt op de oprit van de dierenzaak in de straat Denen. Een wel erg cynische
boodschap, want Dierenwelzijn Vlaanderen trof er woensdag bij een bezoek samen met de politie
verschillende honden, katten en kippen aan. Een aantal daarvan had geen of nauwelijks eten en zat
te verkommeren in eigen uitwerpselen.
De zaak kwam aan het licht na een tip van een bezoeker die vreemde geluiden hoorde uit de loods
achteraan de zaak. Negen honden, negentien katten, een aantal vogels, twintig konijnen,
zevenenzestig kippen en zeven cavia’s, hamsters en muizen werden in beslag genomen.
Verschillende dieren overleefden de verwaarlozing niet.
Broodfokkers
Twee jaar geleden vond een gelijkaardige inval plaats bij Droopy in de Denen. Toen werden
drieëntwintig honden, katten en een papegaai in dezelfde omstandigheden aangetroffen. Een

aantal dieren sleepte zich toen deels verlamd voort. In een reactie aan TV-Oost verklaarde de
zaakvoerder toen dat er niets aan de hand was.
Meer nog: hij voelde zich geviseerd omdat hij lid is van ‘Ani-Zoo’. Dat is de erkende nationale
beroepsfederatie in België die opkomt voor de belangen van ondernemers in de huisdierensector.
Volgens tegenstanders zit het bestuur van de vereniging vol met broodfokkers.
Maatregelen
Droopy toen sluiten, was wettelijk niet mogelijk, maar de eigenaar kreeg wel maatregelen
opgelegd. Hij kreeg wel maatregelen opgelegd, maar die maakten duidelijk weinig indruk. De
voorbije tijd waren er opnieuw klachten en werden er processen-verbaal opgesteld. Mogelijk volgt
er met dit incident een verantwoording voor de rechtbank.
De dieren die deze week wel gered werden, kregen onderdak in verschillende asielen. De Ark van
Pollare in Lennik deed alvast een oproep voor financiële steun om alle monden te kunnen blijven
voeden. Dat kan op het rekeningnummer BE71 3631 3202 9669.
“Alle meldingen met betrekking tot dierenwelzijn worden ernstig genomen”, laat de politie nog
weten. “Wanneer u er getuige van bent dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt, meld dit
bij de dienst Dierenwelzijn via onderstaand meldpunt:

(Geert Herman)

