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Stichting LOES heeft een ANBI status 

Voor u ligt de eerste editie van de nieuwsbrief van Stichting LOES voor Dieren. Met veel plezier presenteren wij 
Stichting LOES via deze nieuwsbrief aan u.  
Stichting LOES is vernoemd naar Loes Rijswijk, die bijna dertig jaar voorzitter geweest is van Stichting Dieren Onder 
Dak. In april 2010 is Loes helaas veel te vroeg overleden. Na haar overlijden hebben de weduwnaar van Loes en 
een aantal vrienden besloten om het werk dat Loes met zo veel passie heeft gedaan, voort te zetten onder haar 
naam.  
Het doel van Stichting LOES is tweeledig. Ten eerste stelt onze stichting zich ten doel om dieren in nood in 
Amsterdam en omstreken liefdevol op te vangen. In beginsel is elk dier dat tussen wal en schip dreigt te vallen van 
harte welkom. Gezien de expertise en ervaring die aanwezig is in onze stichting, zien wij met name ook een rol 
weggelegd als opvang voor dieren die extra zorg nodig hebben, dit kan extra medische zorg zijn, of dieren die 
moeilijk gedrag vertonen.  
Het tweede doel dat Stichting LOES zich stelt, is het verbeteren van het dierenwelzijn in het algemeen, door het 
verstrekken van informatie. In dit kader zal binnenkort de eerste (d)iermail verzonden worden. Hieronder leest u 
meer over deze (d)iermail. Via de nieuwe website LOESvoorDieren.nl zal tevens het doel om informatie te 
verstrekken uitgewerkt worden. Momenteel kan de website al gebruikt worden als wegwijzer voor eenieder die een 
dier in nood aantreft. Per diersoort wordt het publiek verwezen naar de juiste instantie en wordt aangegeven wat 
men zelf kan doen om het dier te helpen, en wat vooral niet. De komende tijd zal de website uitgebreid worden met 
informatie voor eigenaren van dieren. Het gaat hier om dierverzorging, kwaaltjes en gedrag. Op internet circuleert 
veel goede informatie, echter ook veel onjuiste informatie met betrekking tot dierverzorging. Via LOESvoorDieren.nl 
willen wij het publiek verwijzen naar de juiste bronnen en informatie die nog ontbreekt, aanvullen. 
Aan de achterkant van deze nieuwsbrief stellen de personen achter Stichting LOES zich aan u voor. Zij zijn druk 
bezig om de doelen van Stichting LOES te verwezenlijken en zijn uiterst gemotiveerd om het werk van Loes voort te 

zetten. Een beetje hulp kunnen ze altijd gebruiken, we hopen dat we op u kunnen rekenen.  // 

September 2012 // 1e editie // 

Dieren worden door onze stichting 
in pleeggezinnen opgevangen, waar 
ze met aandacht en liefde verzorgd 
worden tot een nieuwe baas zich 
aandient. Houdt u van dieren, maar 
denkt u dat u een dier  ook weer 
kunt afgeven aan een nieuw 
baasje?  
Lijkt het u leuk om een dier, of een 
aantal dieren, te verzorgen voor 
onze stichting, neemt u dan contact 
op met Joke Voorn (029 4415 44 6) 

of info@LOESvoorDieren.nl 

Pesco is een jonge vent 
(gecastreerd) die er 
graag op uit gaat en dus 

wat ruimte nodig heeft.  

 
 

Binnenkort gaat Stichting LOES van 
start met (d)iermail. Dit zijn digitale 
nieuwsbrieven die elke keer een 
ander thema hebben. Bijvoorbeeld 
onzindelijke katten, of honden die 
bang zijn in de auto. Het thema 
wordt vanuit verschillende 
perspectieven belicht door een 
dierenarts, een bioloog met als 
specialisme dierengedrag en een 
trainer.   
Wilt u de (d)iermail ontvangen, dan 
kunt u zich hiervoor opgeven via 
info@LOESvoorDieren.nl of via het 
contactformulier de website 

www.LOESvoorDieren.nl  

Pleegadressen 
gezocht // 
 

Dieren onder de 
aandacht // 
 

Mischoe is een rustige 
dame van drie, die het liefst 
het rijk - en haar baas - voor 

haarzelf  alleen heeft.   

Lawrence is op zoek naar 
een nieuwe baas en een 
lieve vriendin. Uiteraard is 

hij gecastreerd.   
Op de hoogte blijven van Stichting 
LOES? ‘Like' ons op  Facebook 

www.Facebook.com/LOESvoorDieren 

 



Loes Rijswijk is de naamgever van Stichting 
LOES voor Dieren en helaas is ze veel te vroeg 
overleden. Liever staan we echter stil bij haar 
leven, en niet haar dood, want ze  was een uniek 
mens. Met haar imposante verschijning, haar 
daadkracht en vrolijkheid was ze iemand uit één 
stuk. Loes had een groot en warm hart, maar 
was bovenal nuchter. Ze was vriendelijk en 
attent, maar ook ad rem en kordaat. Ze kon je op 
een directe en tactvolle manier terecht wijzen, als 
ze vond dat je iets niet slim had aangepakt, 
zonder ooit te kwetsen. Als het nodig was 
verdedigde ze stichting Dieren Onder Dak als 
een tijgerin haar welpen. Voor deze stichting was 
Loes een rots in de branding, een spil waar veel 
om draaide. Ze was voorzitter en leider, maar 
bovenal een geweldige vriendin, die je door dik 
en dun steunde en altijd voor je klaar stond. Om 
deze redenen willen wij Loes eren, en alles wat 
ze ons heeft geleerd blijven uitdragen onder haar 
naam.  // 
 

Hans is een echte Amsterdammer en de weduwnaar van 
Loes van Rijswijk - de naamgever van onze stichting. Loes, 
Joke en Paul hebben zich binnen Stichting Dieren Onder 
Dak dertig jaar lang ingezet voor het welzijn van dieren in 
Amsterdam en omgeving. Sinds kort heeft Hans het stokje 
overgenomen en wij zijn heel blij met hem als voorzitter. 
Zijn kalme aard en non-nonsens aanpak maken hem een 
aanwinst in het bestuur. Daarbij was hij natuurlijk als geen 
ander op de hoogte van het reilen en zeilen binnen 
Stichting Dieren Onder Dak, dus kon hij meteen aan de 

slag bij Stichting LOES.  // 

Al sinds klein meisje heeft Joke een passie voor 
dieren. Haar ouderlijk huis stond op steenworp 
afstand van Artis, daar was ze dan ook kind aan 
huis. Ze volgde daar allerlei cursussen en kreeg 
al snel dieren mee naar huis om te verzorgen: 
gewonde vogeltjes die bij Artis afgeleverd 
werden, gewonde egels, konijnen, cavia’s, etc. 
Natuurlijk kon het niet anders, dan dat Joke 
biologie ging studeren en in 1988 studeerde ze af 
als MO Bioloog, met als specialisatie het gedrag 
van dieren. Tijdens en na haar studie werkte 
Joke parttime als dierenartsassistente. Kennelijk 
had ze nog steeds niet genoeg van de dieren, 
want in die tijd werd ze tevens actief binnen 
Stichting Dieren Onder Dak. Binnen die stichting 
was ze dertig jaar penningmeester, coördinator 
en pleegadres. In haar huis vond, en vindt, elk 
dier dat nergens anders heen kan, een thuis. 
Haar werkzaamheden zal ze nu voorzetten onder 
de naam van haar beste vriendin, met wie ze 
haar passie voor dieren dertig jaar mocht delen.  
Als u Stichting LOES voor Dieren belt zult u 
doorgaans Joke aan de lijn krijgen. Net zoals bij 
Stichting Dieren Onder Dak, neemt Joke de 
coördinatie van opnamen, plaatsingen en 
hulpvragen voor haar rekening. Ziet u een dier in 

nood, bel dan gerust  (029-44 15 44 6)  // 

Piet is dierenarts bij een gerenommeerde dierenartspraktijk 
in Amsterdam Zuid, die altijd op zoek is naar nieuwe 
uitdagingen en kansen om zijn horizon te verbreden. Zo 
behandelt hij inmiddels ook dieren voor Vogelopvang De 
Toevlucht - en legt hij zich toe op chirurgie en 
tandheelkunde. De kennis en ervaring van Piet zijn van 
grote waarde voor Stichting LOES, zeker gezien de 
doelstelling om de beste informatie beschikbaar te maken 
voor het grote publiek. Daarmee hopen we het welzijn van 
dieren in de breedste zin van het woord te verbeteren – aan 
Piet zal het niet liggen.  // 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Even voorstellen   // 

Joke Voorn // bestuurslid 
 

Hans Molenaar // voorzitter 
 

Paul is geboren en getogen Amsterdammer. Al jong had hij 
grote interesse voor dieren, na het gymnasium ging hij dan 
ook onvermijdelijk biologie studeren aan de Universiteit van 
Amsterdam. Deze studie heeft hij met veel plezier 
afgerond, waarna hij een behoorlijke tijd gewerkt heeft als 
dierenartsassistent. Tevens is hij geregistreerd 
paraveterinair. Dit alles maakte dat hij een uiterst 
waardevolle kracht geweest is voor Stichting Dieren Onder 
Dak, waar hij zich zo’n 25 jaar zich met hart en ziel ingezet 
heeft voor dieren in nood. Met veel plezier zet hij dit werk 

voort onder de vlag van Stichting LOES voor Dieren.  // 

Paul Benner // bestuurslid 

Piet Hellemans // secretaris 
 

Ruud Vosveld // penningmeester 
 

Ruud Vosveld is al jaren penningmeester van Honden 
Sport Vereniging Zeeburg, waar hij tevens trainer is. Daarbij 
heeft Ruud een speciaalzaak in diervoeding, dus ook vanuit 
zijn beroep heeft hij veel met dieren te maken. Hij is 
eigenaar van een hond, een berg katten en konijnen, een 
echte dierenliefhebber dus. Ruud is uiterst gemotiveerd om 
binnen Stichting LOES het lot van alle dieren in Amsterdam 
te verbeteren. Vanuit zijn expertise als hondentrainer zal hij 
medeauteur zijn van de (d)iermail, waarmee Stichting 

LOES binnenkort van start gaat. // 


