
Huisdieren (tegen eenzaamheid) 

Aanschaf en kosten 

Huisdieren zijn leuk om in huis te hebben maar alle dieren kosten tijd, aandacht 

maar ook geld. Heb je genoeg over om ook financieel goed voor een dier te 

kunnen zorgen? Mijn advies: kijk wat een dier kost bijvoorbeeld bij: 

https://www.sophia-vereeniging.nl/huisdieren/ en leg dit bedrag eerst eens 3 

maanden opzij. Kan je het geld missen? Dan kan je een dier aanschaffen en ook 

onderhouden.  Reken voor een kat zeker op 3 euro per dag aan kosten voor 

voer, grind en (verwachte) dieren arts kosten zoals jaarlijkse vaccinaties en 

inentingen. Dat is 90 euro in de maand. Kan je dat missen…….  

Tijd en aandacht 

Kan je genoeg tijd en aandacht aan je dier geven? Een kat heeft zeker 3 uur 

aandacht per dag nodig (aaien, spelletjes doen) en een hond moet je iedere 

minimaal 3 keer dag uitlaten; ook as het slecht weer is…. Ga daarom eens als 

uitlaat buddy aan de slag of loop mee met een honden uitlaat service mee, 

voordat je een hond neemt. Kijk ook of een dier soortgenoten nodig heeft of 

niet (konijnen/cavia’s bijv.). Veel dieren zitten jaren alleen in een kooitje te 

vereenzamen. Kijk welk dier bij je past bij: https://www.licg.nl/huisdierentest 

Verzekeringen 

Er zijn huisdier verzekeringen, maar je kan beter zelf sparen hiervoor omdat 

veel kosten niet gedekt worden omdat het geen ONVOORZIENE kosten zijn  

maar kosten die altijd gemaakt worden zoals sterilisatie inentingen en 

vaccinaties. Kosten voor en dierenarts kunnen hoog zijn (ik was laatst 600 euro 

kwijt). Mijn advies is daarom: spaar daarom altijd 30 euro in de maand voor 

deze onverwachte dierenarts kosten zodat je als je huisdier zorg nodig hebt, dit 

kan betalen.  Kan je dit niet sparen, dan kan je de kosten ook niet betalen, en 

wat doe je dan……  

Ik heb eens mijn lievelingskat die 8 was en die ziek werd, moeten laten inslapen; omdat ik de 

hoge operatiekosten niet kon betalen van mijn bijstand inkomen. Had ik toen maar geld 

gespaard, dan had ik de operatie kunnen betalen en had de kat langer kunnen leven……. 

https://www.sophia-vereeniging.nl/huisdieren/
https://www.licg.nl/huisdierentest


Vrijwilligerswerk met dieren 

Lukt het niet met je financiën om een dier te (onder)houden, en wil je toch iets 

met dieren doen? Kijk dan eens naar vrijwilligerswerk met dieren. Zo zorg je 

wel voor ze (en krijg je liefde en aandacht terug) maar kost het je geen geld. Er 

zijn genoeg kinder- en zorg boerderijen in Delft waar je terecht kan. 

Bijvoorbeeld bij: https://www.wildopvangdelft.nl  dieren buddy’s bij: 

https://www.nlvoorelkaar.nl/vrijwilligerswerk-in-delft/huis-dieren  

kinderboerderij: https://kinderboerderijtanthof.nl/pagina/vrijwilliger-worden   

Noodhulp voor huisdieren 

Het zijn zwarte scenario’s waar je als huisdiereigenaar niet aan wilt denken, 

maar waar je wel rekening mee moet houden. Er breekt brand uit in huis en je 

huisdieren zijn nog binnen. Je krijgt een ongeluk op straat, je wordt naar het 

ziekenhuis gebracht en je dier wacht thuis vergeefs op zijn eten. En voor 

alleenstaande mensen of mensen met weinig contacten is er altijd de vrees 

voor een ongeluk of onverwacht overlijden. Want kun je garanderen dat er 

voor je dieren gezorgd wordt als jij het zelf niet kunt? Wij zetten oplossingen 

voor je op een rij! 

 

Zorg voor een contactpersoon voor je huisdieren 

Het is altijd slim om een contactpersoon voor je dieren te hebben, zoals de 

buurman. Zorg dat je contactpersoon: 

- een sleutel van je huis heeft zodat hij of zij altijd naar binnen kan als dat 

nodig is; 

- weet welke huisdieren er aanwezig zijn; 

- weet wat ze eten; 

- informatie heeft over mogelijk medicijngebruik van je dieren; 

- weet wie je dierenarts is; 

- weet hoe vaak een verblijf verschoond moet worden; 

- weet of een kattenluikje juist open of dicht moet. 

-  

Kortom: je contactpersoon moet weten hoe de dieren verzorgd moeten 

worden als het jezelf niet lukt. Het is extra fijn als je contactpersoon de dieren 

ook goed kent. Dat zorgt voor minder stress bij de dieren. Bovendien kan je 

contactpersoon dan beter inschatten of het goed gaat met de dieren okay. Ook 

https://www.wildopvangdelft.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/vrijwilligerswerk-in-delft/huis-dieren
https://kinderboerderijtanthof.nl/pagina/vrijwilliger-worden


is het slim om nagedacht te hebben over wie de huisdieren verzorgt als je 

langere tijd afwezig bent, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname. Heb je 

misschien een vast oppasadres of pension waar je dieren heen gaan? 

Noodhulp sticker op deur voor  brandweer /ambulance 

Je kan bij de Sophia vereniging een sticker bestellen die voor hulpdiensten 

handig is zodat zij weten dat er mogelijk huisdieren in huis zijn. Kijk bij: 

https://www.sophia-vereeniging.nl/over-huisdieren/dierennoodhulp  voor 

meer informatie daarover. Want: de gedachte dat je huisdier iets overkomt, is 

afschuwelijk. Maar toch kan het zomaar gebeuren: er breekt brand uit, er is 

ingebroken of er heeft een ongeval plaatsgevonden. Hulpdiensten zijn vaak 

snel ter plaatse als de nood aan de man is. Maar de dieren worden in de 

commotie nogal eens vergeten. Met de Sophia NoodSticker op de voordeur 

worden brandweer, politie en ambulance gewezen op de aanwezigheid van 

huisdieren, zodat ook zij worden geholpen in noodsituaties. 

 

Voor slechts € 2,- krijg je binnen een week 2 stickers thuisgestuurd. Plak er een 

op de voordeur en een in de meterkast, zodat jouw huisdier niet aan zijn lot 

wordt overgelaten. De driehoekstickers zijn 10 cm.  

De Sophia-Vereeniging is onafhankelijk en ontvangt geen subsidies. Met je 

aankoop help je mee huisdierenleed voorkomen. 

De Noodpas aan je sleutelbos 

Ga jij ook wel eens van huis zonder je dieren mee te nemen? Het is een 

angstige gedachte dat wanneer er iets met jou gebeurt, je dieren onverzorgd 

achter blijven. Stel je krijgt een ongeluk en je bent (tijdelijk) niet 

aanspreekbaar. Je dieren zitten alleen thuis, maar dat weten de hulpverleners 

niet. Met de Sophia NoodPas zorg jij dat de zorg voor jouw dieren wordt 

opgepakt. Een duidelijke waarschuwing in je portemonnee en aan je sleutelbos, 

waarmee hulpverleners worden gewezen op de aanwezigheid van huisdieren. 

En waarmee zij direct contact kunnen opnemen met iemand die de zorg 

tijdelijk op zich neemt. Daarom: laat weten dat ze zorg nodig hebben 

Voor slechts € 2,- bestel je de Sophia NoodPas en keytag binnen een week 

thuisgestuurd. Vul ze in en neem ze mee in je portemonnee en aan je 

sleutelbos, zodat jouw huisdier niet aan zijn lot wordt overgelaten. Bestel de 

https://www.sophia-vereeniging.nl/over-huisdieren/dierennoodhulp


Sophia NoodPas en ondersteun met jouw aankoop de dieren beschermende 

activiteiten van de Sophia-Vereeniging! https://www.sophia-

vereeniging.nl/over-huisdieren/  

 

De dierenbescherming bied ook dierenbuddy’s aan,  die je kunnen ontlasten bij 

de zorg en opvang van je huisdier.  Die kan je aanvragen als je het zelf  niet 

meer kan betalen en /of eigen verzorging niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld bij 

een opname in een ziekenhuis.  Meer informatie staat op: 

https://www.dierenbescherming.nl/in-actie-komen/dierenbuddy  

Hulp voor dieren bij onverwacht overlijden 

Er zijn in ons land steeds meer alleenstaanden die geen of nauwelijks sociale 

contacten hebben, geen betrokken familie meer hebben en die niet meer aan 

het arbeidsproces deelnemen. Als hen iets overkomt, dan lopen zij, maar ook 

hun huisdieren, extra risico dat ze te laat gevonden worden. Lifeline Call for 

Animals biedt hierin een oplossing. Hoe werkt het precies? 

Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt om de dag een (geautomatiseerde) 

telefoonoproep van Lifeline Call for Animals. Het enige dat je dan moet doen, is 

opnemen, op verzoek de 1 indrukken en dan ophangen. Bij niet-reageren wordt 

de oproep na een uur meerdere keren herhaald. Wordt er dan nog steeds niet 

opgenomen, dan belt Lifeline Call for Animals met de contactpersoon die door 

de deelnemer is opgegeven. Deze zal dan naar het adres gaan van de 

deelnemer. Bij ontbreken van contactpersonen schakelt Lifeline Call for 

Animals iemand van een steunpunt in. Hoe dan ook: iemand zal dezelfde dag 

op het adres poolshoogte gaan nemen. Een geruststellende gedachte! Website: 

https://www.dierenlijn.nl/  Het is net gratis ! kosten in 2022 zijn : 1.75 euro per 

week. 

 

Bron: https://www.sophia-vereeniging.nl/over-huisdieren/   

Dieren fondsen 

https://www.fondsendatabasearmoede.nl/dierenhulpverlening-voor-minima/  

 

Dierenvoedselbank: https://huisdierenwelzijn.nl/voedselbanken/   
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Stichting Sterk voor dieren: https://sterkvoordieren.nl/  

 

https://www.licg.nl  voor een landelijk fondsen overzicht 

https://sterkvoordieren.nl/
https://www.licg.nl/

