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Nieuwsbegrip Vlaanderen 

Katje Lee maakt veel emoties los  
Een Antwerpse studente bracht een straatkatje mee 
uit Peru. Volgens de wet mocht dat niet. Het dier kan 
namelijk ernstige ziektes overbrengen. Wat nu? 
 
Schattig  
Lee, zo heet het jonge katje van studente Selena Ali. Ze 5 
vond het vorige maand in Peru. Dat ligt in Zuid-Amerika. 
Ze was er voor haar studie. Het katje liep alleen rond op 
straat. Het zag er superschattig uit. Selena besloot het te 
verzorgen en te houden. Ze plaatste foto’s op Instagram en Facebook. Dierenliefhebbers 
vinden het goed wat ze deed. Wie kan daar nu iets op tegen hebben, zeggen ze… 10 
 
Ernstige ziektes  
“De wet is duidelijk: dieren uit een ander land mag je niet zomaar meepakken.” Dat zegt het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het FAVV is een 
dienst van de overheid. Ze waakt over onze gezondheid. “Veel landen zijn streng op het 
vervoer van dieren”, zegt het FAVV. “Dieren kunnen namelijk ernstige ziektes overbrengen. 15 
In dit geval gaat het om hondsdolheid. Mogelijk is Lee daarmee besmet.” 
 
Razend  
Hondsdolheid kan veel dieren treffen. De naam is een beetje misleidend. Vroeger dacht men 
dat alleen honden de ziekte kregen. Ze werden plots ‘dol’. Ze vielen iedereen in hun buurt 
aan. Maar mensen kunnen ook hondsdolheid krijgen. De echte naam van ziekte is ‘rabiës’. 20 
Het gaat om een virus dat de hersenen aantast. Wie het krijgt, gaat bijna zeker dood. “Elk 
jaar sterven 55.000 mensen aan hondsdolheid”, aldus het FAVV. “Veel kinderen ook.” 
 
Drie maanden  
Vooral in Azië en Afrika is er veel rabiës. En ook in Zuid-Amerikaanse landen, zoals Peru. In 
West-Europa is er weinig rabiës. Dat komt door strenge wetten. Wil je een dier uit een ander 25 
land binnenbrengen? Dan moet je het eerst laten inenten tegen rabiës. Daarna moet het drie 
maanden lang in een speciaal hok. “Dat is met Lee niet gebeurd”, legt het FAVV uit. “Niet 
lang genoeg in elk geval. Selena wist dat. Toch nam ze Lee mee naar België.” 
 
Rechtbank  
Voor het FAVV is het duidelijk: Lee kan niet in leven blijven. Want het gevaar op 30 
hondsdolheid is te groot. Het diertje drie maanden apart zetten? Dat gaat niet. Daar heeft 
ons land geen speciale hokken voor. En het terugsturen naar Peru mag niet wegens corona. 
Het FAVV wil nu snel actie. Een Antwerpse rechter zal hierover beslissen. Op 29 mei weten 
we wat er met Lee moet gebeuren. Intussen houdt Selena het katje verborgen.  
Naar: De Standaard 18 mei, www.wikipedia.nl 

 

Schattig, zo’n katje, maar wat als het 
straks razend wordt?  

treffen = raken  
misleiden = iemand iets doen geloven wat niet (helemaal) waar is 
aantasten = ongezond maken 
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