Dierenbescherming.

Boete van 19.000 Euro voor een jager die zijn honden
mishandelde op een boerderij te Montcada I Reixac.
Het Ministerie van Landbouw heeft de jager gedurende een periode van vijf jaar een
verbod opgelegd tot het houden van dieren.
De Stichting Altarriba bevestigd dat dit de hoogste opgelegde boete is die in
Catalonië staat voor een soortgelijke overtreding.
De gemeente van Montcada I Reixac en het ministerie van landbouw hebben drie
boetes opgelegd met een totaal bedrag van in 19.000 euro aan een jager die
ongeveer dertig honden onder vreselijke omstandigheden hield op een boerderij in
de gemeente Montcada I Reixac. Op het terrein werden ook de overblijfselen
aangetroffen van 23 honden. De meeste waren begraven, maar één van de kadavers
was een hond was die enkele uren eerder aan vergiftiging was gestorven.

De stoffelijke resten van één van de begraven honden van Montcada.

Het kadaver van de aan vergiftiging gestorven hond van Montcada.

De redding van één van de mishandelde honden van Montcada.

Het ministerie van landbouw heeft aan Faustino L.P. een verbod opgelegd
gedurende een periode van vijf jaar op het bezit van dieren vanwege het
verwaarlozen of fysiek geweld aan doen van de dieren, het houden van de honden
zonder ze de benodigde voeding te geven, het slechte huisvesten van de dieren met
onvoldoende faciliteiten vanuit het oogpunt van hygiëne en de gezondheid en voor
het onthouden van medische zorg van de honden.
De feiten kwamen aan het licht in december 2012, toen Stichting Altarriba en DAR
Animal Rescue de aanwezigheid van 33 honden in zeer slechte omstandigheden op
een boerderij van Montcada documenteerden. De dieren werden enkele dagen later
in beslag genomen door een speciale politie eenheid.
Een hel
“Wat we aantroffen was een smerige hel met vervuild water, kettingen en
uitwerpselen” verteld Karin Pielanen van DAR Animal Rescue, die betrokken was bij
de in beslaglegging. “Deze dieren smeekten voor hun leven.”
“In de dagen voor hun redding zag ik een vastgebonden hond. Een gedeelte van zijn
ingewanden hing uit zijn lichaam. Een andere hond likte, door de tralies heen, aan
mijn hand.
Op de dag van de beslaglegging ontdekten we in de vuilnisbak het kadaver van een
hond met een vreselijke verwonding aan de poot. Uit de autopsie bleek dat het dier
gestorven was van ten gevolge van vergiftiging met een chemisch middel dat wordt
gebruikt in de landbouw”.
Yolanda Valbuena, verantwoordelijk voor de juridische zaken van Stichting Altarriba,
die zich wijdt aan de bescherming van dieren, heeft uitgelegd dat dit de hoogste
geldboete is in Catalonië voor een soortgelijke overtreding.
Slechte praktijken
De juridisch specialist geeft aan dat er jagers zijn die hun honden "in miserabele
omstandigheden” houden: smerig en met onbehandelde wonden. Ze gebruiken de
honden voor hun bijzondere hobby, maar ze willen geen geld uitgeven aan
dierenartsen en voeding. De honden zitten altijd opgesloten behalve op de dagen dat
er gejaagd wordt, en ze aangespoord worden om op een everzwijn te jagen. "De rest
van de dagen en maanden van het jaar, sterven de dieren van verdriet en pijn, de
hele dag vastgebonden of opgesloten in kleine hokken".
Valbuena bevestigd dat dierenbeschermers vaak geconfronteerd worden met
situaties zoals deze. Ze hebben te maken met heel veel verwaarloosde dieren en
proberen een nieuw (t)huis voor ze te vinden. "Het is essentieel dat de samenleving
ons helpt, omdat we dat niet alleen kunnen. De dierenbeschermers zorgen voor het
moeilijkste deel, maar we hebben hulp nodig om dit te kunnen blijven doen”.

