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Datum Media Titel Circulatie Waarde

05.05.17 tvoost.be Prins Laurent huldigt nieuw gebouw Dierencentrum Waasland in N/A N/A

05.05.17 Tvoost.be (Facebook) Prinselijk bezoek voor het vernieuwde Dierencentrum Waasland 14 575 N/A

05.05.17 Belga 

Was Dierenbescherming viert 50ste verjaardag met nieuwe naam en 

locatie N/A N/A

06.05.17 Radio2.be (oost-vlaanderen) Prins Laurent opent Dierencentrum Waasland in Haasdonk N/A N/A

06.05.17 hln.be (Beveren & omgeving) Vijfsterrenhotel voor honden en poezen N/A N/A

06.05.17 Nieuwsblad.be

Prins Laurent opent deuren van gloednieuw Dierencentrum Waasland in 

Haasdonk N/A N/A

06.05.17 Showbizzsite.be Prins Laurent opent Dierencentrum Waasland N/A N/A

06.05.17 Het Nieuwsblad (waas)

Prins Laurent opent deuren van gloednieuw Dierencentrum Waasland in 

Haasdonk 16 100 1871,35

07.05.17 Showbizzkanaal.be Wase Dierenbescherming stelt bV-kalender 2018 voor N/A N/A

07.05.17 Showbizzsite.be Dierencentrum Waasland lanceert bv-kalender N/A N/A

08.05.17 Gazet van Antwerpen (Waas - Dender)Prins opent deuren van nieuw Dierencentrum Waasland 8 787 2078,66

08.05.17 Het Laatste Nieuws (Waas) Vijfsterrenhotel voor honden en poezen 24 499 2735,46

17.05.17 Deze week (Waas) Wase dierenbescherming op nieuwe locatie N/A N/A

29.05.17 Het Nieuwsblad (Waas) Haasdonk, waar schildpadden thuis zijn N/A N/A

29.05.17 De Gazet Van Antwerpen (Waas)Dierencentrum Waasland toont schildpadden… N/A N/A

03.06.17 Het Nieuwsblad (Waas) BV's signeren kalender dierenopvang N/A N/A

03.06.17 De Gazet Van Antwerpen (Waas)BV's signeren kalender dierenopvang N/A N/A

Totaal 63 961 6685,47
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05-05-2017 19:56 Binnenland Belga Feed

Wase Dierenbescherming viert 50ste verjaardag met nieuwe naam en locatie
(BELGA) = De Wase Dierenbescherming bestaat dit jaar 50 jaar en heet voortaan "Dierencentrum Waasland". Dat meldt de organisatie bij de opening
van een nieuw complex in het Oost-Vlaamse Haasdonk, in het bijzijn van Prins Laurent.

De Wase Dierenbescherming verlaat vanaf 1 juni haar werking in de Passtraat in Sint-Niklaas voor een nieuw complex langs de Stuurstraat in
Haasdonk (Beveren). "Vier jaar geleden kreeg het bestuur de kans om een hondenpension over te nemen dat gelegen is in een groene oase van rust
op een domein van 2,4 hectare groot", zegt bestuurster Brigitte De Baere. "We bouwden ernaast een volledig nieuw complex dat beschikt over een
hoogtechnologische inrichting, waarbij dierenwelzijn primeert."

In het Dierencentrum Waasland zullen maximaal 100 katten en 80 honden tegelijkertijd terecht kunnen. Er zijn 42 afzonderlijke ruimtes voor honden
en zes ruimtes voor katten, een keuken, een operatiekwartier, een quarantaineruimte en een nachtopvang voor verloren gelopen dieren.

Naast het adoptiecentrum, opent vanaf juni ook een pension met dagopvang voor honden en in het najaar voor katten. Er is een binnenspeeltuin voor
katten en 41 speelweides voor honden voorzien. Later deze zomer komt er nog een paardenstalling. In een vijver op het domein kunnen tropische
waterschildpadden terecht. De nieuwe infrastructuur is goed voor een investering van 1,8 miljoen euro.
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Wavemakers	2017	 	
	

Medium:	Showbizzkanaal.be	 Datum:	07/05/2017	
http://showbizzkanaal.skynetblogs.be/archive/2017/05/07/wase-dierenbescherming-stelt-bv-
kalender-2018-voor-8726579.html		
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Medium:	Showbizzsite.be	 Datum:	07/05/2017	
http://www.showbizzsite.be/nieuws/dierencentrum-waasland-lanceert-bv-kalender-1581736		
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Wase Dierenbescherming op nieuwe locatie
Deze Week/Waasland - 17 Mei 2017
Pagina 12

De Wase Dierenbescherming verhuist na vijftig jaar van de Passtraat in Sint-Niklaas naar de Stuurstraat in Haasdonk en gaat voortaan
als Dierencentrum Waasland door het leven. De verhuis was nodig, want de organisatie kampte al jaren met plaatstekort. Een
gloednieuw gebouw met aangepaste verblijven voor allerhande huisdieren moet zorgen voor meer ruimte en comfort. Begin juni
verhuizen de eerste dieren, maar prins Laurent kwam al langs om het gebouw officieel te openen. (mgb)

Copyright © 2017 Roularta Media Group. Alle rechten voorbehouden
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Haasdonk, waar schildpadden thuis zijn
Het Nieuwsblad/Regionaal: Waasland - 29 Mei 2017
Pagina 1

Het nieuwe Dierencentrum Waasland in de Stuurstraat in Haasdonk pakt uit met een primeur voor de regio: een
schildpaddenopvang. In een natuurlijke poel worden nu al een veertigtal achtergelaten schilddragers uitgezet, gevoederd en
verzorgd.

Terwijl het nieuwe adoptiecentrum voor honden en katten volop in gereedheid wordt gebracht om de eerste bewoners te ontvangen, is
er in een grote vijver achteraan de site al heel wat bedrijvigheid. Schildpadden van wel dertig centimeter groot zwemmen er vredig rond
tussen het riet en laten zich bij mooi weer uitgebreid bewonderen aan de waterkant. De dieren maken geen deel uit van een 'siertuin',
maar wel van een echte schildpaddenopvang.

Opvang in de natuur

“Toen we drie jaar geleden dit domein kochten, kwam we al op het idee om met dit initiatief te starten”, vertellen Dirk Vermeulen
en Brigitte De Baere van Dierencentrum Waasland. “In het oude asiel in de Passtraat in Sint-Niklaas werden we overstelpt met
roodwangschildpadden. In plaats van ze telkens over te brengen naar andere dierenopvangcentra in de regio, probeerden we ze
op onze nieuwe site een natuurlijke habitat te geven. Met succes, want de dieren hebben het in onze poel prima naar hun zin. Ze
krijgen hier eten en verzorging en hebben alle ruimte om te zwemmen. Vandaag zitten er een veertigtal dieren in de vijver. Sommige
schildpadden zijn wel dertig centimeter groot.”

Het Dierencentrum Waasland roept mensen op om hun schildpadden niet langer te 'dumpen' in beken en vijvers, maar over te brengen
naar hun poel.

“Schildpadden uitzetten in de natuur mag eigenlijk niet en is niet zonder risico. Sommige grote exemplaren zijn in staat om een
vingertop van een kinderhand af te bijten. Bij ons zitten de dieren in een voor iedereen veilige omgeving. Ze hebben het alleen moeilijk
als het plots begint te vriezen na een zonnige dag. De dieren komen dan naar de oppervlakte en lopen een groot risico op een
longontsteking.”

Adopteren kan niet

Mensen kunnen steeds schildpadden binnenbrengen in het centrum, maar een diertje adopteren uit de poel kan niet. “Het is verboden
om roodwangschildpadden te verhandelen”, zegt Dirk Vermeulen. “Alle dieren blijven dus bij ons wonen.”

Bert Foubert

Copyright © 2017 Corelio. Alle rechten voorbehouden
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Dierencentrum Waasland toont schildpaddenpoel
Gazet van Antwerpen/Waasland - 29 Mei 2017
Pagina 15

Het nieuwe Dierencentrum Waasland in de Stuurstraat in Haasdonk pakt uit met een primeur voor de regio: een heuse
schildpaddenopvang. In een natuurlijke poel worden nu al een veertigtal achtergelaten schilddragers uitgezet, gevoederd en
verzorgd.

Terwijl het nieuwe adoptiecentrum voor honden en katten volop in gereedheid wordt gebracht om de eerste bewoners te ontvangen, is
er in een grote vijver achteraan de site al heel wat bedrijvigheid. Schildpadden van wel dertig centimeter groot zwemmen er vredig rond
tussen het riet en laten zich bij mooi weer uitgebreid bewonderen aan de waterkant. De dieren maken geen deel uit van een siertuin,
maar wel van een echte schildpaddenopvang.

“Toen we dit domein drie jaar geleden kochten, kwam we al op het idee om met dit initiatief te starten”, vertellen Dirk Vermeulen
en Brigitte De Baere van Dierencentrum Waasland. “In het oude asiel in de Passtraat in Sint-Niklaas werden we overstelpt met
roodwangschildpadden. In plaats van ze telkens over te brengen naar andere dierenopvangcentra in de regio, probeerden we ze
op onze nieuwe site een natuurlijke habitat te geven. Met succes, want de dieren hebben het in onze poel prima naar hun zin. Ze
krijgen hier eten en verzorging en hebben alle ruimte om te zwemmen. Vandaag zitten er een veertigtal dieren in de vijver. Sommige
schildpadden zijn wel dertig centimeter groot.”

Het Dierencentrum Waasland roept mensen op om hun schildpadden niet langer te 'dumpen' in beken en vijvers, maar over te brengen
naar hun poel. “Schildpadden uitzetten in de natuur mag eigenlijk niet en is niet zonder risico. Sommige grote exemplaren zijn in staat
om een vingertop van een kinderhand af te bijten. Bij ons zitten de dieren in een voor iedereen veilige omgeving. Ze hebben het alleen
moeilijk als het plots begint te vriezen na een zonnige dag. De dieren komen dan naar de oppervlakte en lopen een groot risico op een
longontsteking.”

Mensen kunnen steeds schildpadden binnenbrengen in het centrum, maar een diertje adopteren uit de poel kan niet. “Het is bij wet
verboden om roodwangschildpadden te verhandelen”, verduidelijkt Dirk Vermeulen. “Alle dieren blijven dus bij ons wonen.”

bert foubert
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BV's signeren kalender voor dierenopvang
Het Nieuwsblad/Regionaal: Waasland - 03 Jun. 2017
Pagina 6

Op de laatste eetavond van voetbalclub SK Sint-Niklaas werden 'Familie'-actrice Margot Hallemans en zangeres Jessie De Smet
opgetrommeld voor een signeersessie. Ze steunden daarmee Dierencentrum Waasland, dat een BV-kalender maakte om hun
organisatie te steunen. Kalenders kunnen nog besteld worden via directie@dcw.vlaanderen. (mgb)

mgb

Copyright © 2017 Corelio. Alle rechten voorbehouden



 Copyright © 2017 gopress. Alle rechten voorbehouden

BV's signeren kalender dierenopvang.
Gazet van Antwerpen/Waasland - 03 Jun. 2017
Pagina 36

Op de laatste eetavond van voetbalclub SK Sint-Niklaas werden Familie-actrice Margot Hallemans en zangeres Jessie De Smet
opgetrommeld voor een signeersessie. Ze steunden daarmee Dierencentrum Waasland, dat een BV-kalender maakte om hun
organisatie te steunen. (mgb)
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