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Workshop Schuilstallenbeleid

Jinke Hesterman (59) is journalist. In 2003 heeft ze de Stichting Levende
Have opgericht, uitgever van het gelijknamige magazine voor hobbymatige
houders van boerderijdieren.
Deze stichting heeft bovendien een zeer informatieve en interactieve
website: www.levendehave.nl In de wei van Jinke Hesterman staat een
illegale schuilstal voor Drentse heideschapen en trekpaard Olga. Haar vijf
Kune Kunevarkens bivakkeren in een legale veldschuur. Sinds 2009 maakt
ze deel uit van de Raad voor Dierenaangelegenheden.

Paul Vereijken, gemeente Wychen

Workshop Hondenbeleid
Drs. S.H. Ober Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren, LICG
Saskia Ober is werkzaam bij het Landelijk InformatieCentrum voor
Gezelschapsdieren (LICG) als medewerker kennis- en
informatieontwikkeling. In 1994 studeerde zij af in de Biologie aan de
rijksuniversiteit van Leiden. In de jaren daarna verbreedde zij haar kennis
van de verzorging en het houden van diverse diersoorten, o.a. door enige
tijd als dierverzorger aan de universiteit verbonden te blijven. Na een
periode waarin zij als computerprogrammeur werkte, keerde zij terug naar
haar oude vakgebied. Zo werkte ze bijvoorbeeld als vrijwilliger bij het
dierenasiel in Leiden en gaf les op een hondenschool. In 2006 voltooide
ze de opleiding van DogVision tot Kynologisch Gedragstherapeut. Sinds
2008 werkt zij met veel plezier bij het LICG, waar ze haar opgedane
kennis en ervaring inzet bij het samenstellen van informatie over het
verantwoord houden van huisdieren. Op die manier hoopt zij bij te dragen
aan een betere omgang tussen mensen en hun huisdier.
Ernst Ter Veer en Han Meijer, Regiopolitie Groningen

Workshop Paardenbeleid
Dr. Machteld van Dierendonck is in 2006 gepromoveerd op een proefschrift getiteld “The importance of
social relationships in horses” (ofwel: het belang van sociale relatie voor paarden) aan de faculteit
Diergeneeskunde.in Utrecht. Dat had zeer veel belangstelling in de pers. Ze werkt de laatste 10 jaar op
het grensvlak van de diergeneeskunde en de ethologie: de klinische ethologie.
Na wat losse projecten in begrazingsgebieden is ze betrokken geraakt bij de reïntroductie van de Takhi
(het Przewalski paard) in Mongolië. Ze was in het vliegtuig met eerste dieren en verantwoordelijk voor hun
gezondheid tijdens transport. Ze verbleef daarna een paar jaar enkele maanden per jaar in Mongolië om
het reservaat ter plekke op poten te zetten en de onderzoekers te begeleiden.
Na de periode in Mongolië heeft ze in Zweden en Italië gewoond en wetenschappelijke
onderzoeksprojecten met wilde of half wilde of gedragsgestoorde paarden in Engeland, Italië en IJsland
gedaan; toegepaste ethologie college’s gegeven aan universiteiten en klinisch ethologische patienten
behandeld.
Momenteel werkt ze voor Equus Research & Therapy, ze doet daar wetenschappelijk onderzoek, geeft
onderwijs, geeft adviezen en behandeld paarden met een klinisch ethologisch probleem. Van januari 2002
tot juli 2009 werkte ze daarnaast als docent, onderzoeker en behandelaar aan de faculteit
Diergeneeskunde, door een reorganisatie kon de vakgroep daar echter niet meer verder. Haar onderzoek
loopt uiteen van ontwikkeling van ongelijke voeten; overtraining; oorzaak en behandeling van
kribbenbijten/luchtzuigen; welzijn bij natural horsemanship trainingen; pijnbeleving bij paarden, anticipatie,
werkzaamheid van EAP, resultaat klinische ethologische behandelingen etc.) waarbij studenten begeleid
worden bij hun afstudeer projecten. In het onderwijs geeft ze (gedrags)onderwijs voor
paardendierenartsen zowel in het basis en specialisatie curriculum als bij post doctorale bijscholingen.
Voor de behandeling van paarden met een klinische ethologisch probleem, werkt ze samen met
secundaire paardenklinieken en de faculteit om daar de dieren multidisciplinair te behandelen samen met
de co-assistenten.
Workshop Kinderboerderijen en Hertenkampen
Onderzoek hertenkampen (gemeente Hillegom):
Annelien Klunder (1987) is geboren en getogen in Groningen. In 2004 startte zij
de studie Diermanagement aan Van Hall-Larenstein. Na twee jaar (2006-2007)
onderbrak zij haar studie om te werken en te reizen in Australië en NieuwZeeland. Eind 2007 pakte ze haar studie weer op en specialiseerde Annelien
zich met de major Beleid en Communicatie in natuureducatie en communicatie.
Met stages bij Apenheul, Dolfinarium en DierenNieuws.nl kreeg zij de kans
ervaring op te doen op dit gebied. Door het onderzoeken van problemen rondom
een hertenkamp behaalde zij in augustus 2009 haar Bachelor. Naast haar studie
is Annelien al enkele jaren actief als vrijwilliger voor het WWF. In het WWF
regioteam Groningen vervult zij diverse functies, waaronder het bedenken en
begeleiden van activiteiten voor kinderen en volwassenen.
Contactgegevens:
abrklunder@hotmail.com
06 – 30886117
Ik ben Bianca Momberg en ben in 1984 geboren in Appelscha (Fr.). Tegenwoordig
woon ik samen met mijn vriend in Havelte, een dorpje vlakbij Meppel (Dr.). Van
jongs af aan ben ik opgegroeid met allerlei soorten dieren. Ik was altijd druk bezig
met mijn huisdieren en het stond al vrij vroeg vast dat ik ‘iets met dieren’ wou gaan
doen. Na het afronden van de havo aan het Stellingwerf College te Oosterwolde
(Fr.) besloot ik dat ik in de praktijk bezig wou zijn met dieren. Daarom heb ik eerst
de mbo opleiding Dierverzorging aan het AOC Terra te Meppel gevolgd. Dit bleek
voor mij niet echt een uitdaging te zijn. Na twee jaar heb ik besloten om een stap
hogerop te gaan en ben ik de hbo- opleiding Diermanagement aan het van Hall-

Larenstein te Leeuwarden gaan volgen. Ik heb gekozen voor de richting Companion Animal Management
(gezelschapsdieren). Deze opleiding heb ik in augustus 2009 afgerond.
Heel lang was ik vastbesloten om iets op het gebied van dierverzorging te gaan doen. Nadat ik een aantal
maanden stage gelopen had in een dierenwinkel was het tijd voor andere toekomstplannen. De omgang
met mensen en dieren beviel me zo goed dat ik de rest van mijn opleiding gebruikt heb om me zoveel
mogelijk op dit gebied te specialiseren. Ik heb inmiddels in diverse dierenspeciaalzaken gewerkt en dat is
ook wat ik op dit moment doe. En als ik niet aan het werk ben houd ik me bezig met sporten en mijn
huisdieren. Ik hoop dat ik in de toekomst qua werk nog een stap hoger kan zetten, maar de combinatie
van mensen en dieren wil ik zeker behouden.

Hans de Rijk, Gemeente Den haag
Hoofd Stadsboerderijen (12 stadsboerderijen,
www.denhaag.nl/stadsboerderijen) 3 dagen per week voor de gemeente
Den Haag. In 1989 gestart als beheerder stadsboerderij / dier-o-theek.
Vanaf 1992 op verschillende Haagse stadsboerderijen beheerder
geweest, tevens plv. hoofd van de afdeling. Van 2001 tot 2006 bij
gemeentelijke afdeling Milieucommunicatie als consulent communicatie
gewerkt. Vanaf eind 2006 hoofd Stadsboerderijen.
Landelijk Kinderboerderijenwerk
Sinds 1991 betrokken geweest bij het kinderboerderijenwerk in regionaal
en landelijk verband. O.a. bestuurslid van de Stichting Kinderboerderijen
Nederland (1993 – 2001) en de laatste jaren (vanaf 2005) adviseur van
het bestuur van de Stadswerk Vakgroep Medewerkers Kinderboerderijen.
In deze rol geeft hij het bestuur gevraagd en ongevraagd advies t.a.v.
ontwikkelingen in het werkveld van kinderboerderijen.
www.stadswerk.nl/vmk
Redactielid VMK Nieuwsbrief sinds 2005.
Verzorgt sinds 2005 de redactie van de kinderboerderijenkrant die via ruim 150 kinderboerderijen
meegenomen kan worden door bezoekers. Deze krant geeft de kinderboerderij(medewerkers) de
gelegenheid de achtergronden, activiteiten en projecten nog beter onder de aandacht van de bezoekers
te brengen. www.kinderboerderijenkrant.nl

