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Steeds meer mensen hebben inmiddels gehoord van het feit 
dat er mensen zijn die met dieren kunnen praten. Er zijn al 
een aantal tv programma’s over geweest en ook in boeken en 
tijdschriften kun je er informatie over krijgen. Er zijn zelfs 
cursussen om het te leren. In principe kan iedereen leren om 
met dieren te communiceren maar er zijn natuurlijk altijd 
mensen die zoiets van nature ‘in de vingers’ hebben. Zo ie-
mand is Stella Ates, die als jong kind al een paranormale ge-
voeligheid had. Het is een proces geweest om te ontdekken 
dat de vreemde klachten die ze soms had veroorzaakt werden 
door haar gevoeligheid en dus niet haar eigen kwalen waren 
maar overgenomen problemen. Inmiddels kan ze zich daar 
aardig voor afsluiten. 
 

 Naar katertje 
 Stella is vanuit het werken 
met dieren op dit pad terecht 
gekomen, het kon niet uitblij-
ven, ze sprak al met dieren 
ver voor ze hier een cursus in 
heeft gevolgd. Ze fokt Birme-
se katten en heeft een aantal 
sledehonden met wie ze traint 
met wagentjes en steps. Van 
jongs af aan heeft ze zich 
ontfermd over dieren die ver-
stoten waren of  anderszins 
geen plek meer hadden.  

 In het verleden heeft ze al  
 de opleiding homeopathie 
voor dieren afgerond. 

Op een gegeven moment had ze een probleem met haar eigen 
dieren, ze had een jong katertje in huis genomen nadat de ou-
de kater overleden was. Het jonge katertje deed heel zielig en 
beschuldigde de andere dieren in huis er van dat ze hem aan-
vielen en pestten. De andere dieren zeiden heel duidelijk; laat 
je niet zo in de luren leggen door dat beest, hij is gemeen, be-
ledigt ons en is agressief, doe hem weg. Ten einde raad heeft 
ze zelf een dierentolk ingeschakeld. Het bleek inderdaad een 
achterbaks katje te zijn, lief praten naar haar maar achter haar 
rug om heel gemeen tegen de andere dieren. De dierentolk 
raadde haar aan de cursus bij haar te doen. Er bleken toch nog 
een paar leuke kneepjes te zijn die ze daar opstak. 
 
Kontakt maken 
De manier waarop Stella kontakt maakt is de volgende: 
Ze neemt de foto van het dier (al kan het ook zonder), denkt 
aan zijn naam en sluit haar ogen. In gedachten zegt ze tegen 
het dier; “hallo, ik ben Stella, ik ben dierentolk, dat houdt in 
dat ik als je wilt met je kan praten”.  
Ze zet daarbij altijd haar hartchakra open, om het dier gerust 
te stellen en te laten voelen dat ze het goed met het dier voor-
heeft. Daardoor kan ze ook makkelijker de emoties opvangen 
die meespelen. Het risico is dat de emoties die vaak zwaar en 
traumatisch zijn, ook dieper bij haar binnen komen en het is 
meermalen voorgekomen dat ze zich zo beroerd voelde na 
een kontakt dat ze tijd nodig had om daar van bij te komen. 
Vaak beginnen dan meteen beelden te komen, alsof ze door 
de ogen van het dier kijkt die haar dan vertelt; ik dit en ik dat. 
Ook kan het zijn dat ze geschreven tekst voor zich ziet, die ze 

zo kan lezen. Soms komt haar gids of krachtdier helpen, voor-
al als het om heel zware getraumatiseerde gevallen gaat. Haar 
krachtdier is een wolf.  
Als haar gids er is laat hij haar vaak de beelden in filmvorm 
zien en ziet ze het dier in de 3e persoon; het dier dit en het 
dier dat. Bijzonder is dat als een dier met haar spreekt, het gaat 
vaak om buitenlandse dieren, de voorzienigheid het zo heeft 
geregeld dat ze het gewoon in het Nederlands hoort of ziet. 
Ook de stem van het dier is in het Nederlands terwijl ze wel 
duidelijke verschillen in stem kan  horen. Haar krachtdier kan 
ze sturen naar plaatsen waar het dier is als het dier zelf te be-
schadigd of getraumatiseerd is om kontakt te hebben. Later 
laat haar krachtdier dan zien wat het te weten is gekomen. 
 
Als een dier vermist is kan het alleen aangeven hoe het er uit 
ziet of hoe het voelt waar hij is. Zo was er eens een  hond,  
Blacky, die zoek was. Stella kon de hond vinden en kontakt 
maken, hij beschreef waar hij nu was; de gevel van het huis 
ziet er zo uit, de vrouw bij wie ik nu woon ziet er zus uit. De 
straat is de Vinkenstraat. Op de vraag in welke plaats de Vin-
kenstraat was moest hij het antwoord schuldig blijven. De 
eigenaren van de hond hebben in diverse plaatsen Vinkenstra-
ten bezocht maar helaas niet hun  hond gevonden.  
Het was echter een bijzonder aardige hond, soms komt het 
voor dat mensen een dier min of meer stelen en het dan ont-
kennen als je aanbelt om te vragen of ze soms een hond heb-
ben gezien.  
 
Overleden dieren kunnen ook doorkomen. Stella kreeg ooit 
een foto van een kat, hij gaf aan heel graag verder te willen 
maar hij zat vast omdat zijn voormalige vrouwtje hem niet 
losliet, aldoor aan hem dacht. De kat gaf de boodschap dat ze 
hem los moest laten en gaf meteen een aantal tips hoe de 
vrouw zich minder labiel kon voelen. 
 
Toch zijn vermissingen niet het prettigste van dit werk. Het 
komt voor dat dieren zijn overleden, of geen kontakt met hun 
voormalige eigenaar meer wensen, of op andere wijze onvind-
baar zijn. Hond Chester, die erg van iets geschrokken was en 
daardoor weggelopen was, zwierf over de akkers. Hij werd 
gevonden door een bezoeker van agrarische bedrijven die zich 
zorgen maakte over hem. Hij nam hem mee naar huis waar hij 
en zijn vrouw hem verzorgden en de stellige intentie hadden 
zijn eigenaren op te sporen. Maar dan zouden ze hem in een 
asiel achter moeten laten en dat wilden ze de hond niet aan-
doen. Puntje bij paaltje; uit bezorgdheid over de hond hielden 
ze hem en het zoeken naar zijn baas raakte op de achtergrond. 
Chester gaf aan dat oké te vinden. Toen Stella dat moest door-
geven aan zijn baas was die er natuurlijk helemaal niet blij 
mee. 
 
Haar gids is wel eens te snel met zijn informatie. Er was eens 
een hondje zoek, Stella kreeg door dat het hondje al gevonden 
was en opgevangen bij een vrouw en ze gaf de gegevens door. 
Maar op het moment dat ze dat deed was het hondje nog 
zoek. Pas dezelfde avond bleek het gevonden te zijn en inder-
daad opgevangen op de wijze die Stella had beschreven. 
Kortom, het is geen garantie dat als Stella het dier al vindt, het 
dan ook betekent dat de locatie gevonden is. 
 
Dagelijks leven 
In het dagelijks leven is het praten met dieren inmiddels een 
tweede natuur geworden. Stella laat haar honden altijd uit in 



een nabij gelegen bos. Haar dochters gaan geregeld mee. 
Daar lopen ze langs een wei met 2 tinkerpaardjes die van de  
voormalige boswachter zijn.  

 

Eén van de 2 tinkers maakte kontakt en liet zien dat ze erg 
vies waren en heel graag een fijne poetsbeurt wilden. Op 
eigen initiatief hebben de meisjes een briefje in de bus ge-
daan met het verzoek of ze de paardjes eens mochten poet-
sen. De boswachter, een weduwnaar die het na het overlijden 
van zijn vrouw maar moeilijk heeft in het leven, stond dat 
toe en beide meisjes hebben beide paarden op een middag 
prima verzorgd tot groot genoegen van alle partijen en met 
de afspraak het te herhalen. Ze kwamen geregeld langs en de 
boswachter fleurde helemaal op van die positieve meiden. 
De oudste dochter kreeg boeiende gesprekken met hem en 
hij leerde haar veel over het leven in het bos, het gedrag van 
bepaalde dieren en roofvogels. Ze doet nu inmiddels zelf de 
opleiding tot boswachter. Van de beide tinkerpaardjes heeft 
er één bij vlagen ’n nogal pittig karakter. Toen de meisjes 
aangaven weer langs te komen om te poetsen liet de bos-
wachter, uit bezorgdheid wegens het wispelturige karakter 
het ene paard in de stal zodat de meisjes alleen het tamste 
paard hebben geborsteld. Toen Stella daarna nietsvermoe-
dend langs wandelde met de honden, voelde ze opeens een 
hele boze energie. Wat bleek, het overgeslagen paard liet haar 
zijn woede blijken en zijn eis om volgende keer wel behan-
deld te worden. Stella moet hem nu aldoor geruststellen en 
zeggen dat hij volgende keer echt ook aan de beurt is. Helaas 
is na die periode de langdurige vorst ingevallen en konden de 
zussen niet naar het bos. Het paard moet dus nog geduld 
hebben tot het flink gaat dooien, iets dat Stella hem telkens 
vertelt, maar hij gelooft het bijna niet meer, is erg mokkig. 
 
Voordat er in huize Ates een nieuw dier wordt opgenomen, 
wordt het altijd besproken met de reeds aanwezige dieren, 
zeker na het fiasco van het nieuwe katje. Zo was er sprake 
van het aanschaffen van een nieuwe pup om als sledehond te 
trainen. Stella vroeg het aan haar reu Lance. “Is dat nodig 
dan?” vroeg hij. “Ja”, zei Stella, “want we weten nog niet hoe  
Kayla (één van haar andere honden) gaat rennen”. “O, dat 
zal ze prima doen hoor”, zei de reu. “Maar als jij er gelukkig 
van wordt, neem er dan nog maar eentje”. “Zal ik dan een 
reu of een teefje nemen uit het nest”, vroeg Stella hem. “Dat 
weet ik niet, ze hebben nog geen karakter”, zei Lance, “ik 
weet het net zo min als jij. Als jij me beelden laat zien en ik 
het karakter kan voelen kan ik er pas wat over zeggen”. Stella 
kon dat pas doen als de puppies hun oogjes open hebben, 
voor die tijd kan ze letterlijk nog niet naar binnen kijken. 
 
Kroatische voorvallen 
Op de cursus voor dierentolk ontmoette Stella iemand die 
verwaarloosde en mishandelde honden in Kroatië opvangt. 
De honden die daar in het opvanghuis komen zijn er vaak 

heel ernstig aan toe. Dat er ook wel eens iets heel anders aan 
de hand kan zijn laat de volgende anekdote zien. 
Stella’s hulp werd geroepen bij een hondje, Leska, dat opeens 
heel erg bang was geworden. Die angst was begonnen toen 
de vader van haar bazin was overleden. De mensen die haar 
hulp zochten vermoedden dat de geest van die vader Leska 
bang maakte. Toen Stella met haar ging praten was ze echt 
heel erg bang, maar het was niet voor de geest van de vader. 
Leska zag een heel groot licht en was daar ontzettend van 
geschrokken. Dat licht hing om haar bazin heen. Wat bleek, 
de vader had na zijn overlijden gezien hoe diep verdrietig en 
uit balans zijn dochter daarvan was geraakt en had haar met 
heel veel liefde en licht omhuld, ze zag er energetisch uit als 
een engel met prachtig warm, fel licht. Leska was ooit geope-
reerd geweest en bij het ontwaken uit de narcose had ze de 
felle lampen van de dierenarts gezien en had dat geassocieerd 
met; ik ga dood. Nu haar bazin zo verlicht was, was Leska 
bang dat ze zelf zou sterven, dat ze opgehaald werd. Stella 
zei dat ze nooit zo iets moois had gezien, zo veel prachtig 
licht. Het was alleen zo tragisch dat de vrouw het zelf hele-
maal niet in de gaten had, ze hield vast aan haar verdriet ter-
wijl ze juist dankbaar zou moeten zijn voor dit geschenk. 
 
Niet elk dier heeft behoefte aan communicatie. Zo als Felix, 
een hond die weggelopen was van de opvang in Kroatië. De 
opvangdames maakten zich heel erge zorgen want in het 
weekend komen er jagers die in het bos schieten op alles wat 
los en vast zit, en ook op de wegen worden heel veel honden 
aangereden. Stella vond de weggelopen Felix en vertelde 
hem dat hij op moest passen hiervoor en beter weer terug 
kon gaan naar de opvang. Maar hij gaf aan dat niet erg te 
vinden, hij genoot juist van zijn vrijheid in de bossen, hij 
vond het heerlijk en wou niet terug. De opvangdames vroe-
gen Stella een tijdje later weer te kijken, want nadat Felix ge-
vangen was, was hij weer weggelopen. Felix hield zich echter 
‘dood’, hij gaf geen signaal, vermeed kontakt, het was goed 
mogelijk dat hij dood was. Toen Stella dezelfde avond weer 
een poging deed, was hij er weer, hij had lol, zei dat hij niet 
terug wilde en dat hij deed of hij er niet meer was, inderdaad 
werd het toen ‘mistig’. Enige tijd later werd Stella alweer ge-
beld over Felix, ze hadden hem zien rennen. Stella kreeg 
door dat de opvangdames heel hard zijn naam geroepen had-
den en hem hadden lopen zoeken. Dat vond Felix juist 
prachtig en hij liep nog harder weg. Ze gaf de raad hem te 
negeren. “Hij wil zo graag in het wild leven, laat hem maar 
los”. Felix is niet meer terug gekomen, hij heeft zich vermoe-
delijk aangesloten bij een roedel verwilderde honden. 
 
Veel van die Kroatische honden worden in Nederland ge-
plaatst, maar mensen moeten zich heel goed realiseren dat dit 
honden zijn die een heel ander leven gewend zijn dan Neder-
landse huisdieren. Honden jagen vaak, zeker op katten, ze 
leven vaak buiten en lopen los. Als zo’n hond dan in het aan-
geharkte Nederland komt met zijn oude gewoontes wordt 
Stella vaak gevraagd om naar deze ‘gedragsproblemen’ te 
kijken. Daarom wordt ze vaak erg moedeloos, mensen be-
grijpen de dieren zo slecht en willen ze plooien en bepalen 
op een manier die niet bij ze hoort. Zij moet het dan weer 
recht breien, de  honden ontstressen en healen en de baas 
weer uitleggen wat en hoe, de honden zijn de zondebok. Ze 
heeft vaak op het punt gestaan te kappen met dit werk, als er 
dan weer een dankbare mail of telefoontje komt van een ge-
val waarin het allemaal wel goed is gegaan geeft haar dat 



weer moed. Daarom is het ook moeilijk haar eigen grenzen 
te bewaken, het welzijn van het dier staat voor haar voorop. 
 
Bobika 
Het verhaal van Bobika is ronduit roerend. Bobika was een 
mooi terriertje dat van een alcoholist was. Deze man heeft in 
een agressieve bui met zijn tractor op het hondje ingereden 
toen het lag te slapen. De achterpoten waren hierdoor zo 
beschadigd dat ze verlamd waren. Voordien was Bobika een 
zelfbewust hondje, een echt prinsesje dat zichzelf erg mooi 
vond. Hierna, afgezien van de pijn, wilde ze niet meer leven. 
Ze vond het laf van haar baas dat hij haar niet meteen had 
doodgemaakt en ze vond het vreselijk niet meer te kunnen 
lopen. In het opvanghuis had men een karretje voor haar 
gemaakt zodat ze zich bewegen kon. Maar dit hondje dat 
ooit een ijdel prinsesje was kon er niet tegen dat de andere 
honden haar uitlachten en ze vond het walgelijk met dit kar-
retje te moeten lopen. Toen Stella op verzoek van de op-
vangdames met haar ging praten smeekte ze om haar uit haar 
lijden te verlossen. Ze wilde absoluut niet meer leven, kon 
dit niet verdragen en zag geen enkele zin meer om te leven. 
Meerdere malen zei ze dat en Stella respecteerde dit en gaf 
dat door. De Hollandse bazin van het opvanghuis wilde hier 
echter niets van weten en nam Bobika mee naar Nederland. 
Daar kreeg ze een beter passend rolstoeltje maar nog steeds 
was Bobika erg depressief. Toen Stella enige maanden later 
in kontakt kwam met deze vrouw en naar Bobika ging kijken 
had deze inmiddels acupunctuur gehad en was een totaal 
ander hondje geworden. 
 

Ze racet heel snel op haar wagentje en loopt geregeld weg. 
Ze woont in Drente en kan vrij de bossen in. Echter, het 
wagentje kan kiepen en als ze omvalt kan Bobika niet uit 
eigen beweging overeind komen. Haar Hollandse bazin staat 
dan doodsangsten uit en moet de bossen in om te zoeken 
waar Bobika vastzit. Toch blijft Bobika dit doen, het geeft 
haar het gevoel dat ze weer zelf controle heeft en vrijheid. 
Ook in dit huis zijn een aantal honden maar die vinden het 
wel bewonderenswaardig, dat pittige hondje met haar race-
stoel. 
 
Gelijkwaardigheid 
In principe is er met elk soort dier kontakt te maken. Vooral 
met konijnen gaat het voor beginnelingen goed omdat zij 
altijd al zo communiceren met elkaar. Dieren die weten dat 
ze gegeten zullen worden, zoals vee en varkens, hebben er 
over het algemeen wel vrede mee dat dit zal gaan gebeuren 
maar ze willen persé met respect behandeld worden en zeker 

met respect en medegevoel naar het slachthuis gebracht en 
gedood worden. Ze lijden erg onder de stress en angst maar 
zeker ook door de pijn en door brute behandeling in het 
slachthuis en er naar toe. Onnodig sterven blijft ook voor 
dieren zwaar, de drachtige geiten die gedood moesten wor-
den wegens de Q koorts heeft veel onbegrip en angst gecre-
eerd, het werd als extra pijnlijk gevoeld juist door het aan-
staande moederschap. 
Het zou geweldig zijn als er in de toekomst dierentolken spe-
ciaal worden aangesteld om met de dieren in overleg te gaan. 
Denk aan vee, maar ook aan wilde dieren, overleg over scha-
de door vraat, geboortebeperking in overvolle gebieden en 
dergelijke. Dieren willen een gelijkwaardige partner zijn. 
Van haar eigen krachtdier, de wolf, kreeg ze kontakt met de 
wolven in Scandinavië en hun tragische lot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze zijn door de mens speciaal uitgezet om weer een stuk 
ouderwetse natuur te creëren. Nu zijn er zogenaamd te veel 
en mag men 27 dieren afschieten. Tientallen mensen zijn 
verlekkerd bezig om deze prachtige en sociale dieren weer op 
te jagen. De wolven lieten Stella weten hoe afschuwelijk dit 
voor ze is. Na zoveel eeuwen van vervolging en haat konden 
ze nu eindelijk in rust en geaccepteerd ergens vrij leven. Het 
was heel erg kwetsend, het triggerde de oude wond in hun 
onderbewustzijn van hun outcastschap, het negatieve plaatje 
dat op de wolf hangt; “de boze wolf”, ze voelden een enor-
me machteloosheid dat ze nu weer vervolgd werden. Ze 
smeekten om bestaansrecht en erkenning van het wolf zijn 
“Wat is er in godsnaam mis met ons dat men zo min over 
ons denkt en zo gebrand is op het ons doodschieten......?.” 
 
Stella Ates, dierentolk, energetisch dier therapeut 
026 - 4423179 
kedjorasburmese@cs.com 
meer informatie over de honden uit Kroatië: 
www.stichtingidemo.com 
 
Anitsa Kronenberg 
035 - 6947915,  
anitsa.kronenberg@xs4all.nl 
www.praktijkkronenberg.nl 


