
Fijne kerstdagen
en

Een gelukkig nieuwjaar



Een kerststal voor iedereen
Wat zijn ze toch lief onze huisdieren. Zonder dat houden- van- gevoel 

zouden we niet goed voor ze kunnen zorgen, toch? Als ontwikkelaar en 
leverancier van pure diergezondheidsproducten wil NML health een 

bewust gezonde bijdrage leveren aan dierwelzijn. Onze grootste inspiratie-
bronnen zijn daarbij de dieren uit onze eigen roedel: Rits, de eigengereide 
rode kater, de Ridgebackzusjes Riba en Zari en stoere onstuimige Beer, de 

zoon van Zari, die zo overweldigend ieders hart verovert. Buiten op het 
terrein leren onze IJslanders Tyra, Ori en Aevi ons kijken naar paarden. Wat 
vertellen ze ons veel! En ook de schapen en kippen, die zo ogenschijnlijk 

hun eigen gang gaan, zijn een spiegel van onze zorg voor hen. En die zorg 
verdienen ze, al deze gedomesticeerde dieren zijn afhankelijk van ons.

Een dak boven het hoofd of een plek om te schuilen is net als liefde, een 
basisbehoefte van elk levend wezen. Een warm thuis. He, zien we hier een 

overeenkomst met het kerstverhaal? We laten dat voor wat het is, maar het 
is wel onze overtuiging dat elk dier recht heeft op pure en bewuste zorg. 
Daarom ondersteunt NML health doelen die hieraan bijdragen. Zo adop-
teerden we eerder een aapje en ondersteunden we de productie van een 
verjaardagskalender voor Stichting Hanna. Haar Dierentehuis De Achtste 

Hemel is een veilige plek voor dieren die elders geen toekomst meer 
zouden hebben. Onze eigen kater Rits is via bemiddeling van Hanneke 

uiteindelijk bij ons komen wonen.

Noodgedwongen moest De Achtste Hemel dit jaar op zoek naar een 
nieuwe locatie. Het dierentehuis zelf opzoek naar een nieuw dak. En het is 
gelukt! Stichting Hanna verhuist in december naar een woonboerderij in 
Bourtange met voldoende ruimte voor de vaste en tijdelijke opvang van 
hun vele zorgbehoevende dieren.  NML health droeg een steentje bij aan 
de realisatie van een omheining voor het kattenpension…want verdient 

niet elke kat een tweede kans, net zoals onze Rits?

Een warme kerstgroet en beste wensen voor 2019!
Team NML health


