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HELAAS IS DIERENLEED AAN DE 
orde van de dag in Spanje. Het is haast 
onvoorstelbaar hoe sommige mensen 
met levende wezens omgaan.  Christel 
zou er boeken vol over kunnen schrij-
ven. In plaats daarvan vangt zij, 
samen met haar gezin, verwaarloosde 
en zieke dieren op en brengt ze gere-
geld pups of kittens met de �les groot. 
Hun Finca is een oase van liefde, 
kalmte  en geduld, waar de getrau-
matiseerde beestjes tot rust kunnen 
komen. Achter elk dier schuilt immers 
een tragisch verhaal en één van de 
voornaamste doelen is de dieren het 
vertrouwen in het leven en in de mens 
terug te geven.
Waar komen de dieren vandaan?

Arca Noah krijgt de dieren vaak in 
erbarmelijke toestand; achtergelaten, 
vervuild, gewond, ondervoed, aange-
reden, mishandeld. Mensen brengen 
ze aan de deur of naar een dierenarts, 
die de weg naar de Finca inmiddels 
goed weten te vinden.  Je kunt je geen 
voorstelling maken van de omvang 
van het leed. Christel: “Er zijn in de 
zes jaar dat we aan het werk zijn zo’n 
4800 honden en katten door mijn 
handen gegaan!” 

Adoptie
Door de jaren heen heeft Luc steeds 
nieuwe onderkomens bijgebouwd 
op de Finca, zodat er een groeiend 
aantal honden, katten en ook pony’s 

een plaatsje vindt. Vaak tijdelijk, want 
eenmaal opgelapt kunnen ze de stap 
maken naar een nieuw baasje. Aan de 
manier waarop de honden en katten 
worden geïntroduceerd op de website 
spreekt veel betrokkenheid, maar ook 
professionaliteit. Naast een beschrij-
ving van het dier bieden ze informatie 
over alles wat komt kijken bij de adop-
tie en over het houden van een huis-
dier in het algemeen. Ieder beestje is 
bovendien voorzien van alle vaccina-
ties en gezondheidsverklaringen. De 
dieren vinden vaak in het buitenland 
een nieuwe baas. Die betalen voor de 
overtocht per vliegtuig of bus. 

Vliegkoeriers
Ellen Brusse heeft, ondermeer, een 
netwerk opgebouwd van vliegkoe-
riers, die belangeloos een aantal 
honden per keer naar verschillende 
bestemmingen begeleiden en ze daar 
overdragen. Omdat Arca Noah a�han-
kelijk is van de bereidheid van de 
koeriers om de dieren in te vliegen, 
schommelt het aantal vluchten;  het 
komt neer op twee à drie keer per 
maand. 
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Redders in nood 
aan de Costa del Sol 

Arca Noah, de ark van Noach

� � � l
Costa del Sol

Help mee!
Ook  een hond of kat adopteren? Vliegkoerier of Sponsor van Arca Noah 
worden? Kijk op www.arcanoah.eu en lees alles over de mogelijkheden om 
Arca Noah te helpen.

De Belgische Christel en Luc De Block wonen met hun 
kinderen al twaalf jaar op Finca Noah in Alhaurin el Grande, 
provincie Malaga. Hun hele leven staat in het teken van het lot 
van verwaarloosde dieren. Sinds 2008 runnen ze de organisatie 
Arca Noah, met Ellen Brusse,  als boegbeeld. Hiermee hebben 
ze al duizenden dieren van de dood gered. Zij stellen hun eigen 
Finca open voor opvang en oudedagsvoorziening en zetten zij 
zich in om honden of katten te laten adopteren.

Aankomst op SchipholZorro, Za� y, Lola en BilboDe hele familie die Arca Noah een warm hart toe draagt

Zelf vliegt Ellen ook vaak met honden: 
“In feite is het geen grote moeite, de 
honden zitten in benches in de vracht-
ruimte van het vliegtuig. Arca Noah 
zorgt voor al het papierwerk en op de 
plaats van bestemming vangt iemand 
van de organisatie ons op en helpt met 
de overdracht. Het is zo mooi om te 
zien hoe kersverse adoptiebaasjes de 
fortunados (gelukkigen), in de armen 
sluiten. Meestal gaat het ook uitste-
kend. De dochter van André, mijn 
partner, heeft een pup geadopteerd: 
Pim, hij hoort er helemaal bij!”

Adoptie op afstand.
Als om bepaalde redenen dieren niet 
ter adoptie kunnen worden aangebo-
den, blijven ze op de Finca waar zich 
vrijwilligers zich kunnen melden om 
hulp te verlenen bij de verzorging. 
Zij worden met open armen ontvan-
gen. Dieren kunnen ook op afstand 
geadopteerd worden. Mensen betalen 
dan voor het voer en de (medische) 
verzorging op de Finca.

Goede giften
Naast opvang, verzorging en adoptie 
zetten Christel en Luc zich in om het 
bewustwordingsproces in Spanje op 
gang te brengen. Bij de locale en lan-
delijke overheid kloppen zij hiervoor 
aan voor geldelijke middelen en hulp 
bij campagnes. Verliep dit vroeger al 
niet zo soepel, in deze tijd van grote 
economische crisis krijgen ze nauwe-
lijks voet aan de grond. 
Het zelfde geldt voor sponsoring. “Men-
sen geven haast niets meer. We ontvan-

gen geld voor de adoptie, maar daar 
moeten we de kosten voor vervoer, 
vaccinaties en medische verklaringen 
van betalen. Soms krijgen we wel voer 
of organiseren we een actie om aan 
puppymelk te komen, dat lukt nog 
aardig. Ook de adoptie op afstand is 
redelijk succesvol, maar nooit meer 
dan 15 euro per maand en dat geld is 
alleen voor de blijvertjes.” 

Ellen Brusse begeleidt jaarlijks 
een aantal honden op hun vlucht naar Nederland


