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Financiële informatie
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opbrengsten van het ambulancevervoer. De dierenambulance werkt  zonder winstoogmerk en besteedt 
de binnenkomende gelden zoveel mogelijk aan hulpverlening aan dieren. 
Gironummer donaties, giften, betalingen: NL85INGB0001520129 t.n.v. Dierenambulance R.E.O.
Giro¬nummer donaties, giften, betalingen: NL31INGB0006560930 t.n.v. Dierenambulance Capelle a/d 
IJssel en omstreken..

Onze Dierenambulance is aangesloten bij de Europese Federatie Dierenambulances

                                                                                                                       



Marmot ‘Phil’ voorspelde  lange winter op 
‘Groundhog Day’ maar wij zitten al in de lente! 
Punxsutawney Phil, de beroemdste bosmarmot 
ter wereld, heeft begin februari  op ‘Groundhog 
Day’ voorspeld dat de winter dit jaar nog zeker 
zes weken duurt. Het fenomeen werd wereldwijd 
beroemd door de film Groundhog Day. 

De bosmarmot kwam in het stadje Punxsutawney 
in de Amerikaanse staat Pennsylvania rond 7.15 
uur ‘s ochtends uit zijn hol. Volgens bijgeloof kan 
de bosmarmot op 2 februari voorspellen of de 
lente nog lang op zich laat wachten.

Het dier ontwaakt dan uit zijn winterslaap. Als Phil 
bij het ontwaken zijn eigen schaduw niet ziet, dan 
dient de lente zich op korte termijn aan.

Het evenement vond dit jaar voor de 129e keer 
plaats. Tienduizenden mensen komen jaarlijks naar 
Punxsutawney op de ceremonie te vieren. Ook 
online werd het evenement door tienduizenden 
geïnteresseerden bekeken.

Volgens de website van Phil heeft het knaagdier 
het altijd bij het rechte eind, maar Amerikaanse 
meteorologen zetten hun vraagtekens bij de 
voorspellende gaven van de bosmarmot.

Het feest, dat in meer Amerikaanse steden 
wordt gevierd, vormde het middelpunt van 
de filmklassieker Groundhog Day uit 1993. In 
deze komedie speelt acteur Bill Murray een 
cynische journalist die verslag moet doen van de 
ceremonie.

Hier hebben we dit soort tradities niet, wij 
blijven steken in oude gezegden als Februari 
muggendans, geeft voor maart een slechte kans, 
Als febrauri lacht, dan wordt maart niet zacht. en 
meer van dit soort uitspraken. 

Een beetje saai, maat toch beter dan een marmot 
in zijn slaap te storen. 

5



Het treurige leven van Snoopy de kat
Daar zit ik  dan, met mijn  ronde gezicht en droeve ogen. 
Met mijn pluizige velletje en mijn  rustige natuur. 

Het enige probleem in je leven is dat ik bent geboren in China als 
kortharige pers waar je bijna direct na je geboorte op het internet 
een hit wordt. 

Elke dag wordt ik  in de meest tuttige uitdossingen omdat je baasje 
een smak geld kan verdienen door elke dag plaatjes van je te posten 
op instagram.  Mijn  dag besteed ik met 2 uur spelen, 2 uur denken 
aan kat dingen, 1 uur persoonlijke verpleging ,16 uur slapen een 
half uur eten en een half  uur poseren voor die gekke poezendame. 

Fans zijn veeleisend, ze willen alleen je mooiste gezicht zien, 
soms bel ik met Grumpy Cat om over het leven te filisoferen, 
maar die heeft het al druk genoeg met zijn zware leven.. 

Soms denk ik wel eens, zat ik maar lekker in een asiel, 
daar worden katten tenminste waardig behandeld. 

Lezer, ga gerust eens kijken in het plaatselijke dierenasiel en 
bewonder in het echt de échte sterren van het kattenrijk!  
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Fikkie, je meurt uit je bek! 

Het komt vaak voor dat honden, vooral de wat 
oudere, last het van tandsteen of zelfs loszittende 
tanden. Een gebitsbehandeling bij de dierenarts 
is dan noodzakelijk maar hier zit wel een risico 
aan, je hond moet dan onder narcose. In de 
natuur kauwen honden op botten waardoor ze het 
tandsteen al voorkomen en wat er wel is afbreken. 
Onze huisdieren krijgen meestal hondenbrokken, 
dit gaan de tandplak en tandsteen niet tegen, 
speciale  voeding, je hond regelmatig een bot of 
een Dentastick geven zijn manieren om dit tegen 
te gaan. Maar je kunt natuurlijk ook het gebit van 
je hond verzorgen door zijn tandjes te poetsen!

Hoe poets ik de tanden van mijn hond?
Ten eerste voorzichtig, maak tandenpoetsen 
een leuke bezigheid voor jou en je hond! Ga 
eerst een lang stuk wandelen of fietsen met 
je hond zodat hij de meeste energie kwijt is. 
Introduceer je hond rustig aan de tandenborstel 
en de tandpasta, gelukkig zijn er tandpasta met 
lekkere vleessmaakjes op de markt, dit maakt 
het voor je hond al wat leuker. Wees niet te 
fanatiek, poets eerst 1 of 2 tanden en beendig 
de oefening positief. De volgende dag poets je 
iets tanden meer en zou bouw je dit rustig op. Het 
belangrijkste; heb geduld! Beloon je hond als hij 
rustig blijft en de oefening toelaat, zo maak je het 
een feestje voor je viervoeter.

Heb je een puppy, begin dan al vroeg met het 
poetsten van de tandjes, jong geleerd is oud 
gedaan!

Hondentandpasta
Gebruik geen mensen tandpasta voor je hond! In 
de meeste tandpasta voor ons mensen zit fluoride, 
dit is extreem giftig voor honden!  De meeste 
dierenwinkels hebben hondentandpasta in hun 
assortiment.
 
Signalen van een slecht gebit

• Een slechte adem (je lazert zowat van je stoel)
• Extreem kwijlen
• Gele tanden
• Grijpen met een poot naar de bek
• Rood, gevoelig en bloederig tandvlees
• Gele/bruine rand op de tand bij het 

tandvlees  (tandsteen)

Heeft je hond last van een of meerdere signalen 
ga dan langs de dierenarts, hij kan bepalen 
wat er gedaan moet worden om het gebit weer 
gezond te krijgen. Tijdens de jaarlijkse inenting 
controleert een goede dierenarts ook het gebit 
van je hond, doen ze dit niet? Vraag er dan om, 
zo ben je gebitsproblemen een stap voor en hoeft 
je hond op latere leeftijd niet onder de riskante 
narcose voor een gebitsbehandeling.
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Bakkeleiende katten
Net als bij mensen kunnen tussen katten onderling vriendschappen groeien, maar ook 
ruzies ontstaan. Vooral in het voorjaar. Dit hoeft zich niet altijd te uiten in vechten. 

Ook staren, krabben en sproeien kunnen uitingen 
zijn van stress door ruzies. Hoe je samenhang kan 
creëren tussen meerdere katten in een huishouden, 
conflicten kan voorkomen en hoe je katten 
opnieuw aan elkaar laat wennen, lees je hier.

Agressie tussen katten vermijden
Katten kunnen beste maatjes zijn en zo zien wij ze 
dan ook het liefst samen. Echter kunnen katten, 
ook na vele jaren vriendschap, ineens agressie 
naar elkaar vertonen. Katten hebben niet de 
drang om het na een onenigheid goed te maken 
met elkaar, maar zullen in het vervolg agressief op 
elkaar reageren of elkaar negeren.

Ik wil je niet meer zien! 
Wanneer katten niet vechten, maar elkaar 
negeren, denken mensen vaak dat het wel goed 
zit tussen de twee. Je katten kunnen evenwel stress 
ervaren door elkaars aanwezigheid. 

Dit kan zich uiten in zich groot maken, staren, 
blazen, verstoppen, krabben of sproeien.

Opnieuw wennen
Je kunt je katten herintroduceren en ze rustig aan 
opnieuw aan elkaar laten wennen. Dit kan door 
luchtjes over te brengen. Aai bijvoorbeeld de ene 
kat in het zicht van de andere kat, om vervolgens 
de andere kat met dezelfde hand te aaien. Je 
kunt ook een dekentje of knuffel langs de kop van 
je kat wrijven (deze plek geeft feromonen af) om 
vervolgens bij de andere kat te leggen. 

Sociale spelletjes
Ook een spelletje spelen met de vechtende 
katten, die ze beide erg leuk vinden, kan ervoor 
zorgen dat beide katten weer plezier krijgen met 
elkaar. 
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Hond onthoudt wat de baas doet 
Wanneer jij op een stoel gaat staan, dan weet je hond een uur later mogelijk nog steeds dat je dat 
hebt gedaan. Sterker nog: hij kan het trucje zelfs nadoen.

Het geheugen van een hond is niet zo goed als 
dat van een mens, maar toch kan een trouwe 
viervoeter bepaalde handelingen onthouden 
en nadoen. Dit is een bewijs dat honden een 
episodisch geheugen hebben, oftewel dat 
zij persoonlijke gebeurtenissen opslaan. Ook 
mensen hebben een episodisch geheugen. Zo 
kun jij wellicht nog gebeurtenissen uit je jeugd 
herinneren, ondanks dat deze periode in een 
ver (?) verleden ligt. Zo goed is het episodisch 
geheugen van een hond overigens niet. Al na 
minuten trekt de mist op, waardoor honden 
voorvallen steeds minder goed herinneren. 

Het idee dat dieren bewust zaken kunnen 
herinneren is controversieel, voornamelijk omdat 
de meeste beesten geen zelfbewustzijn hebben. 
Toch blijkt uit eerdere studies dat bepaalde 
diersoorten zich toch bepaalde gebeurtenissen 
kunnen herinneren die belangrijk zijn om te 
overleven. Zo blijkt een vogeltje genaamde de 
struikgaai in staat om zich precies te herinneren 
welk type voedsel hij waar en wanneer verstopte, 
en wie er toekeek.

Maar hoe zit dat met het episodische geheugen, 
het herinneren van gebeurtenissen die niet direct 
relevant zijn voor overleven? Zoals een hond die 
een spelletje speelt met zijn baasje? Dat is wat drie 

Hongaarse onderzoekers uitzochten. Ze hebben 
experimenten gedaan met verschillende honden. 
De dieren keken toe hoe een mens een handeling 
uitvoerde, bijvoorbeeld op een stoel klimmen, in 
een emmer kijken of een paraplu aanraken. Na 
een minuut gaf het baasje de hond de opdracht 
om deze handeling na te doen. De meeste 
honden begrepen het commando en deden de 
handeling na. Sommige honden wisten zelfs een 
uur na de test het trucje te kopiëren.

Toch bewijst zoiets niet dat de hond ook 
daadwerkelijk een episodisch geheugen heeft. 
Immers kijkt het beest naar de handelingen van 
het baasje in de veronderstelling dat het de 
handeling zometeen moet nadoen. Om echt 
te testen of de dieren onthouden wat ze gezien 
hebben, moet het commando ‘doe na!’ komen 
wanneer de hond het totaal niet verwacht.

In de volgende ronde van trainen werd de 
honden geleerd om op commando te gaan 
liggen wanneer ze hun baasje een handeling 
hadden zien uitvoeren. Ze hoefden de actie dus 
niet meer zelf te herhalen.

Maar toen werden de honden verrast. Nadat 
ze doorhadden dat ze na de handeling van 
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hun baasje moesten gaan liggen, riep de 
hondenliefhebber ‘doe na!’. Omdat het dier dit 
commando totaal niet verwachtte (wat ook bleek 
uit het feit dat ze hun baasje een poos verward 
aan bleven staren), zouden ze de handeling 
enkel kunnen herhalen als ze hem daadwerkelijk 
onthouden hadden. De honden werden twee 
keer getest: één keer met een minuut tussen de 
handeling en het commando ‘doe na!’, en één 
keer met een uur er tussen.

Van de 35 pogingen slaagden er 33 succesvol. 
Blijkbaar onthielden de honden de geobserveerde 
kunsten van het baasje, ook zonder te verwachten 
ze te moeten nabootsen. Wel bleek dat hoe 
langer het interval tussen actie en commando, 
hoe moeilijker de hond het vond om de handeling 
te herhalen. Dat is een logisch fenomeen dat we 
ook bij mensen zien: als je een waarneming niet 
bewust in je opneemt, is het veel lastiger om deze 
later goed te herinneren.

Dit onderzoek laat zien dat de basis van het 
geheugen van honden een stuk geavanceerder 
is dan slechts herhaling en beloning. De dieren 
onthouden wat ze hun baasje zagen doen, zelfs 
als ze er verder niets mee hoeven te doen. Wij zijn 
echter verbaasd dat honden en baasjes dezelfde 
mentale eigenschappen delen. Hiermee wordt 
gewezen op het feit dat zowel mensen als honden 
een episodisch geheugen hebben.

Het is lastig om het bestaan van een episodisch 
geheugen te bewijzen want je kunt onmogelijk 
aan een hond vragen wat hij onthoudt Gelukkig 
reageren honden wel op commando’s en konden 
onderzoekers op deze manier de reactie van 
honden peilen.

Primaten (mensen, chimpansees) zijn niet de enige 
dieren met een episodisch geheugen, het komt 
vaker voor in het dierenrijk.
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Aansprekende spreekbeurt
Op vrijdag 17 februari hield Naomi Verhoeven 
op haar school OBS de Noord in Ridderkerk 
een spreekbeurt over de dierenambulance. 
Zij kreeg hierbij ondersteuning van maar liefst 
twee wagens van de dierenambulance voor 
Rotterdam en omstreken. Na een geslaagde 
spreekbeurt in de klas deed Naomie het tweede 

deel van haar verhaal bij de auto´s. Ook mocht 
ze informatiepakketjes uitdelen met een leuke 
bouwplaat. Het cijfer voor deze aansprekende 
spreekbeurt mocht er zijn. Naomi zag haar 
inspanningen en verhaal beloond met een mooie 
9! 

Voor giften en donaties NL13INGB0002322063
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Dierenhulp rijdt weer spoedritten dankzij 
gesponsorde zuurstoffles
Goed nieuws voor de Dierenambulance in Rotterdam-IJsselmonde. Haar voertuigen zijn sinds deze week 
weer uitgerust met zuurstofflessen. Dankzij gasleverancier Westfalen kan de organisatie weer de medis-
che spoedritten uitvoeren waarmee enkele jaren geleden noodgedwongen moest worden gestopt In de 
thuisbasis van de dierenambulance in de Cartesiusstraat werd in 2014 twee keer ingebroken. 

Daarbij namen dieven onder meer computers, 

portofoons, werktenues en weekopbrengsten 
mee. De schade bedroeg meer dan 10.000 euro.  
Mede door de inbraken moest worden gestopt 
met de spoedritten.
,,Wij waren de enige in Nederland die dat deden'', 
zegt Peter van Baarlen van de Dierenambulance 
De vraag naar dit specialistische vervoer bleef 
echter. ,,We hebben vervolgens mails verstuurd 
naar bedrijven en Westfalen reageerde dezelfde 
dag nog. Dat resulteerde in gesponsorde 
zuurstofapparatuur.''
Westfalen levert een heel pakket: niet alleen de 
zuurstof, maar ook bijvoorbeeld de zuurstofslangen 
en -kappen. ,,Daar zijn we heel erg blij mee.'' 

Dankzij de hulp van de gasleverancier kan de 
dierenambulance weer medische spoedritten 
uitvoeren van bijvoorbeeld de dierenarts naar het 
ziekenhuis.

Hulp
Van Baarlen: ,,Wij rijden 24 uur per dag, zeven 
dagen per week. Dan is het wel erg handig als 
je zuurstof bij je hebt als er dieren in het spel zijn 
bij een brand of een ongeval. Je kan altijd direct 
hulp verlenen.

Nu staat nieuwe communicatieapparatuur op het 
verlanglijstje. ,,Onze apparatuur was gestolen bij 
de inbraken. Stel dat er écht iets gebeurt, een 
grote ramp bijvoorbeeld, dan heb je dat eigenlijk 
wel nodig. Maar met de zuurstofflessen hebben we 
het belangrijkste weer aan het werk gekregen.''
  
Voor giften en donaties NL13INGB0002322063
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Cheque-uitreiking aan dierenambulance.   
Voor het derde jaar achtereenvolgend was de Waterlelie één van 10 Goede Doelen van Stichting 
Boek met een Doel. Deze stichting is sedert 6 mei 2014 actief en verkoopt gebruikte boeken t.b.v. 
10 Goede Doelen in een afgescheiden gedeelte van het bedrijf Easy Repro. Deze ruimte is ter bes-
chikking gesteld door ondernemer Alex Klingeman eigenaar van Easy Repro, en initiatiefnemer en 
oprichter van de stichting. 

Vrijwilligers ontvangen de door particulieren 
aangeboden boeken, sorteren, prijzen en 
plaatsen ze in de daarvoor bestemde kasten. Zij 
staan klanten te woord en houden de winkelruimte 
verder op orde. De opbrengst van de verkochte 
boeken gaat naar één van de door de koper 
uitgezochte Goede Doelen. 
De Waterlelie is bij de oprichting van de stichting 
voorgedragen als één van de doelen.

Afgelopen jaar is de naamsbekendheid van 
de stichting hard gegroeid door mond tot 
mondreclame, de activiteit op social media en 
het op een hoger niveau brengen van de boeken 
en de inrichting van de winkel.
Dit resulteerde in de prachtige opbrengst van de 
verkoop in 2016 van €31203.75! Hiervan werd 
85% uitgekeerd aan de verkozen doelen. 

Vrijdagavond 20 januari is voor de derde keer op 
rij in de boekwinkel van de Stichting Boek met een 
Doel aan de 10 genomineerde doelen van 2016 
de waardecheques overhandigd.
In de boekwinkel op de Nieuwe Binnenweg 
werd uit handen van de voorzitter en oprichter 
van de stichting Alex Klingeman, samen met de 
vrijwilligers deze waardecheques uitgereikt. De 
voorzitter bedankte bij deze gelegeheid alle 
vrijwilligers voor hen inzet, doorzettingsvermogen 
en enthousiasme. Ook dit jaar zorgden zij weer 
voor een grotere omzet van ruim 32.000,00 euro. 

Nieuw onder de gekozen goede doelen van 2016 
waren de Dierenambulance, De Ontmoeting en 
het Verhalenhuis Belvedere, allen Rotterdamse 
organisaties. Alle goede doelen waren blij verrast 
met de waardecheque en vertelden vervolgens kort 
waar het gedoneerde geld aan besteed zal worden.

Gerard Majoor, de manager van de boekwinkel 
sloot de bijeenkomst af met nogmaals alle 
vrijwilligers enorm te bedanken voor hun 
geestdrift en inspanningen om er een prettig 
en professioneel team van te maken en een 
bijzondere boekwinkel. De manager wenst tot slot 
alle goede doelen het komende jaar veel succes 
toe met hun werk en hoopt dat de donaties 
daarbij een welkome ondersteuning zijn.
  
http://boekmeteendoel.nl
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Vrijwilligers dierenambulance kunnen nu ook 
mensen redden
De vrijwilligers van de Rotterdamse Dierenambulance 
hebben gisteren een reanimatie- en AED-cursus gevolgd, 
zodat ze in de toekomst niet alleen dieren- maar ook 
mensenlevens kunnen redden.
Het komt het wel eens voor dat baasjes zo gehecht zijn 
aan hun dier dat ze van opwinding een hartaanval 
krijgen. De twaalf vrijwilligers weten nu wat ze in zo'n 
situatie moeten doen. Wel spaart de dierenambulance 
nog voor AED's.

Het bestuur van de Dierenambulance bedantky Ambuklas voor deze geweldige sponsoring!
www.ambuklas.nl

Hij heeft wat slechte adem sinds hij mond op mond beademing heeft gehad nadat 
de ambulance medewerker ook zijn baasje had beademd..

Voor giften en donaties NL13INGB0002322063
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www.knaagdierenpension.nl
Koop en winkel bij onze adverteerders / Want zij zijn de echte dierenvrienden

Een vraag
Wie is bij een ongeval met een dier als eerste ter plaatse?
Wie haalt de uit het nest gevallen vogeltjes op?
Wie brengt u met de grootste zorg naar de dierenarts en weer thuis?
Wie haalt  die kat die al een hele dag in de boom zit er uit?
Wie haalt de dode dieren van straat weg?
Wie vangt de zwerf dieren als eerste liefdevol op?
Wie haalt uw overleden dier bij de dierenarts weg?
Wie brengt al die vogeltjes naar de vogelopvang?
Wie brengt met u uw overleden huis dier naar begraafplaats of crematoria?
Wie brengt uw dier naar de destructie?
Wie staat er op braderieën voor extra geld?
Wie collecteert er 2 a 3 x per jaar in winkelcentra?
Wie wordt er NIET gesubsidieerd?
Wie krijgt de grote monden van burgers als het te lang duurt?
Wie betaald de rekening bij de dierenarts van een zwervend ziek dier?
Wie roept de politie als eerste er bij een mishandeling van een dier?
Wie roept de deurwaarder als eerste er bij als er dieren in een huis achtergelaten zijn bij een in beslag 
legging?
Wie roept de brandweer er als eerste bij als er dieren in huis zitten bij een brand?
Wie knipt er de nageltjes van hond of kat bij de eigenaar thuis?
Wie Helpt u met medicijnen geven als het u niet zelf lukt?

Al deze dingen en nog veel meer voert de dierenambulance uit en dit 
allemaal zonder een cent vergoeding of subsidie van Gemeente of het 
rijk. 

waar doen jullie het allemaal nog voor hoor ik u denken,

Vrijwilligers van de dierenambulance doen alles voor het dier.
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WORDT EEN EUROSPONSOR!!!
Eurosponsors zijn mensen die minimaal één euro 
per maand automatisch laten over maken naar 
de bankrekening van de Dierenambulance. Om 
zo door middel van een klein bedrag per maand 
de hulpverlening aan dieren te kunnen steunen.
Als het met de economie minder gaat, dan 
wordt er al snel beknibbeld op dieren die niet 
voor zichzelf kunnen opkomen. En het wordt 
steeds moeilijker met de stijgende prijzen van b.v. 
brandstof, dierenarts, telefoon, etc. Enfin, u weet 
hier alles van.
Hoe mooi is het dan om met maar één euro te 
storten dan gezamenlijk toch een mooi bedrag te 
kunnen geven.

Het is de bedoeling dat er heel veel mensen mee 
gaan doen. Hoe meer mensen er mee doen, hoe 
groter het bedrag dat er bij ons binnenkomt. En 
door dat iedere maand te doen hebben we een 
inkomen, en een beetje vastigheid.
Nu begrijpt u waarom het nodig is om Eurosponsor 
te worden, maar hoe doe je dat? 
Er zijn een paar mogelijkheden. U geeft uw 
bank opdracht om minimaal 1 euro per maand 
of éénmalig automatisch een bedrag over te 
schrijven naar IBANNR: NL85INGB0001520129 
T.N.V. stichting Dierenambulance. Of vul de bon in 
verderop in het blad..

REGIONAAL ALARM NUMMER 
4768750

VOOR GEHEEL ROTTERDAM EN OMSTREKEN
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Natuurlijk kunnen wij alle donaties goed gebruiken.
Wanneer u ons wenst te steunen kan dit op verschillende
manieren zoals eenmalige gift, maandelijkse gift,
giften in natura en tal van andere mogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De Dierenambulance Rotterdam eo als
erfgenaam opnemen in uw testament?
Wanneer u de Dierenambulance opneemt in
uw testament laat u uw liefdevolle zorg voor
dieren voortleven.
In uw testament kunt u één of meerdere
personen of organisaties tot erfgenaam benoemen.

U kunt een bedrag, een percentage of een voorwerp, bijvoorbeeld een kunstwerk of uw
huis, nalaten aan de Dierenambulance Rotterdam eo. Dit kan vrij van erfbelasting aangezien de
Dierenambulance Rotterdam eo is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling).
Dit betekend dat uw bijdrage volledig ten goede komt aan de dieren. 
Dat is belangrijk want uw hulp is, nu en in de toekomst, hard nodig!
Wij helpen u graag!

23



Een dierenambulance doet wat een 
gewone ambulance ook doet 
Een dierenambulance doet wat een gewone ambulance ook doet, maar dan voor dieren. Begin jaren 
‘80 begonnen de eerste dierenambulances hun werk te doen. Een dierenambulance zorgt voor het 
welzijn van zowel huisdieren als wilde dieren, en heeft zodoende aan de ene kant een sociale functie, 
aan de andere kant een natuurbeschermingsfunctie.
Dierenambulances zijn vaak afhankelijk van giften, donaties, collectes. De meeste medewerkers bij 
dierenambulances zijn vrijwilligers. Hoewel het voor een heel groot deel vrijwilligerswerk is, worden er 
hoge eisen gesteld aan medewerkers. Zo werken veel dierenambulances 24 uur per dag, en kan men in 
situaties terechtkomen die niet ongevaarlijk zijn.

Medewerkers
Er zijn verschillende functies die medewerkers kunnen vervullen:
• Centralist. De centralist neemt de telefoontjes aan, geeft zo veel mogelijk advies per telefoon en 

selecteert welke gevallen zwaar wegen en in welke volgorde de ritten gedaan moeten worden. 
Daarnaast regelt hij afspraken bij dierenartsen, zorgt voor de communicatie met dierenasiels, en 
andere hulpdiensten, zoals politie en brandweer, mocht dat nodig zijn. Daarnaast draagt een 
centralist zorg voor de administratie van de rittenrapporten. 

• Chauffeur. De chauffeur is degene die naar de plaats van een ongeval toe rijdt. Hij heeft bij 
voorkeur een bijrijder bij zich, die voor hem de kaart leest en de communicatie met de centrale 
onderhoudt. Eenmaal ter plaatse, wordt bekeken wat de ernst van de situatie is en of een dier met 
spoed naar een dierenarts moet. Chauffeur en bijrijder moeten - naast kennis van dieren en EHBO - 
goede sociale vaardigheden hebben om eigenaren van de dieren op te kunnen vangen. 

• Kantoor- en beleidspersoneel, dat er voor zorgt dat de financiële administratie in orde is en 
dat de gegevens van collectanten en donateurs goed bijgehouden worden. Vaak zijn er ook 
mensen nodig die met de gemeente regelingen treffen, voornamelijk over zwerfdieren en wilde 
dieren, omdat de zorg voor die dieren wettelijk gezien onder de verantwoordelijkheid valt van de 
gemeente, maar regelmatig wordt opgevangen door de dierenambulance. 

• Dierverzorger. Meestal is er bij een dierenambulance ook een noodopvang, waar dieren tijdelijk 
terecht kunnen tot er een betere plek voor ze gevonden wordt. Katten en honden kunnen meestal 
direct in het asiel terecht, maar voor konijnen, kippen en geiten ligt dat anders. Het verzorgen van 
die dieren brengt veel werk met zich mee. 

Taken
Taken van een dierenambulance zijn onder meer:
• Hulpverlening bij acute noodsituaties waar dieren bij betrokken zijn, zoals aanrijdingen en branden 
• Dieren helpen die in onhandige situaties terecht zijn gekomen, zoals vogels in de schoorsteen, 

watervogels met loodvergiftiging of haakjes in hun bek door achtergelaten vistuig 
• Het vervoer van mensen met hun huisdier naar en van de dierenarts, wanneer de mensen zelf geen 

vervoer hebben. Dit is meestal ook een bron van inkomsten voor de dierenambulance 
• Het regelen van crematie of begrafenis van een huisdier. Het eerste contact met een 

huisdierenuitvaartcentrum kan worden gelegd, en ook het vervoer kan worden verzorgd 
• Educatie en voorlichting aan kinderen, scholen en soms ook volwassenen. Vooral waar het gaat om 

wilde dieren die beschermd zijn 
• Advies, vooral aan mensen die zich zorgen maken om dieren die in het wild thuishoren 
• Het ophalen en proberen thuis te brengen van zwerfdieren
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Inzamelactie kleding, Frituurolie, 
mobiele telefoons, textiel en schoenen.
Stichting Dierenambulance helpt om verwaarloosde, gewonde of in de steek gelaten dieren in nood te 
helpen. Met onze inzamelactie kunnen wij makkelijk extra geld voor onze organisatie verdienen.
Het werkt eenvoudig. Iedereen die onze organisatie een warm hart toedraagt levert gebruikte Frituurolie, 
mobiele telefoons, textiel en schoenen bij ons in. 

Waarom mee doen?

Honderden dieren zonder eigenaar moeten zien te overleven. De dierenambulance Inzamelactie 
zet zich in voor deze dieren. In onze maatschappij hebben we een overvloed aan waardevolle 
kleding,mobiele telefoons, textiel en schoenen die vaak in de afvalstroom verdwijnt of commercieel 
wordt verhandeld. Door kleding, mobiele telefoons, textiel en schoenen in te zamelen genereert de 
Dierenambulance inzamelactie geld dat direct besteed wordt om de in nood verkerende dieren te 
helpen. U kunt zo op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, een bijdrage leveren 
aan dieren in nood. Een kleine moeite, groot gebaar!

Waar kunt u het afgeven.
Op werk dagen tussen 9:00 en 16:30
Cartesiusstraat 88
3076 DD Rotterdam
Wil u het op laten halen, bel dan even 010-4321105.
Of stuur een E-mail naar: inzamelactie@dierenambulance.nl

Voor een Gift of Donatie.: IBAN: NL85INGB0001520129
De enige die bij onze stichting er wijzer van worden, zijn de DIEREN.
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Collectebus Vrienden
Onze collectebussen zijn te vinden bij de volgende dierenvrienden:

 
  

Bergpolderplein 2-3, 3051 GA Rotterdam Telefoon:010 461 1295

Koop en winkel bij onze adverteerders
Want zij zijn de echte dierenvrienden

Wilt u ook een collectebus vriend of vriendin worden en uw advertentie hier

Bel dan even naar: 0643544402
Wij zijn op zoek naar bedrijven ,winkels en dierenartsen die voor ons een 

collectebus op de toonbank of andere ruimte willen neerzetten, 
dit om extra centjes voor de hulpbehoevende diertjes binnen te halen.

‘t Sjoppie
Pleinweg 146d                                      3083 EP
Rotterdam                                                 010-4814223
06-14484150                                          sjoppie@ao.nl

Pretorialaan 21-23

3072 EE Rotterdam

Tel: 010-4856448

info@hetbroekenpaleis.nl

Corry’s Dierenwinkel
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STEUN DE HULP AAN DIEREN,  
WORD DONATEUR/EUROSPONSOR!
Werkzaamheden dierenambulance Rotterdam En Omstreken:
• wij vervoeren uw dier naar elk gewenste bestemming in heel Nederland;
• speciaal vervoer van kleine huisdieren naar Veterinaire Faculteit te Utrecht (zuurstof aanwezig in de 

ambulances);
• wij geven 1e hulp en vervoeren gewonde (verkeersslachtoffers) en zieke dieren naar dierenarts,  

dierenziekenhuis of opvangcentra;
• wij adviseren en begeleiden u na het overlijden van uw huisdier, tevens vervoeren wij uw huisdier 

naar desgewenst crematorium/begraafplaats;
• wij halen dode dieren op die langs de weg liggen;

Weet u dat de dierenambulance R.E.O.  28 jaar dieren helpt zonder eigenaar?
Wij worden niet gesubsidieerd door gemeente- en/of overheidsdiensten, alle kosten (vervoer en 
verzorging) komen voor rekening van de dierenambulance, daarom vragen wij uw steun.

Steun ons en word vandaag nog donateur voor € 15,00 per jaar!
Wilt u donateur/eurosponsor worden, dan kunt u onderstaande bon invullen en opsturen naar:

Dierenambulance R.E.O.
Cartesiusstraat 88, 3076  DD  Rotterdam
 
O   ja, ik wil donateur worden (€ 15,00 per jaar) en ontvang daarvoor een acceptgiro.

O   ja, ik wil donateur worden en machtig de Dierenambulance R.E.O. om €………...
      per jaar (min. € 15,00) van mijn IBAN REKENING af te laten schrijven.
 
O   ja, ik wil eurosponsor ® worden en machtig de Dierenambulance R.E.O. om 
      €…………. (min. € 1,00)  O per maand  O per kwartaal O per jaar O eenmalig van    
      mijn IBANREKENING af te schrijven   
.
                                                          
O   ja, ik wil vrijwilliger worden

Naam: ……………………………………………………………………. …..

Adres: ……………………………………………….…………………………

Postcode: ………………………Woonplaats: ………………………………

Tel.: ……………………………./ 06 - ……………………………………….

IBAN REKENING: ……………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………….

Datum: ………………………………      Handtekening: ………………………………………
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Wat kunt u voor ons doen!!!!
Stichting Dierenambulance is voor de financiering van de Dierenambulance geheel afhankelijk 
van sponsoring, donaties, giften, acties en eigen initiatieven. Het werk van onze vrijwilligers is van 
onschatbare waarde, maar uw steun hebben we net zo hard nodig! Particulieren, bedrijven, scholen, 
verenigingen en clubs kunnen de stichting steunen door zelf een actie op te zetten. Uiteraard zullen wij u, 
daar waar wij kunnen, doormiddel van kennis en expertise begeleiden in u actie.

Hoe organiseer ik een sponsorloop voor de Dierenambulance?
Wilt u ook iets doen om de Dierenambulance te helpen? En heeft u zin om een
sponsorloop voor de Dierenambulance te organiseren? Onderstaande tips helpen u hierbij.

Wat kunt u doen?
• Kondig de actie aan met een vastgestelde datum.
• Vertel iedereen over de Dierenambulance en wat zij willen bereiken.
• Maak reclame voor de sponsorloop, wanneer die plaatsvindt, welk parcours etc.
• Geef alle deelnemers een sponsorlijst met daarop duidelijk de datum, de bedoeling en het doel. 

Vergeet ook de uiterste inleverdatum voor de gelden niet!
• Zet het parcours van tevoren uit.
• Regel vrijwilligers om het parcours te beveiligen, om te stempelen, drinken te
• verzorgen etc. Afhankelijk van de grootte van de groep heeft u meer of minder mensen nodig.
• Teken alle lijsten af, noteer de gehaalde bedragen en benadruk de inleverdatum voor het geld nog eens.
• Maak, nadat alle gelden zijn ingeleverd, het opgehaalde bedrag groots bekend. Als het lukt met een 

bericht (en foto) in de krant. De Dierenambulance is altijd bereid om een cheque in ontvangst te nemen! 
Nog vragen? Mail dan even naar info@dierenambulance.nl of bel ons (06-43544402).

Wilt u iets geven bij een bijzondere gebeurtenis? 
U kunt bij een verjaardag, huwelijk, overlijden, opening van een zaak of afscheid van 
een collega in plaats van bloemen of cadeaus vragen om een financiële bijdrage voor 
de dierenambulance. Via de dierenambulance kan een collectebus worden geplaatst, of u kunt de 
opbrengst overmaken op het speciaal daarvoor bestemde IBAN NUMMER: NL85INGB0001520129 
Bij bepaalde gelegenheden kan een cheque in ontvangst worden genomen 
door iemand van de dierenambulance. 

Wilt u via uw bedrijf meedoen? 
Voor bedrijven zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt eenmalig een donatie  doen, bijvoorbeeld bij 
een speciale gelegenheid als een jubileum of de opening van  een nieuw pand. Ook een salarisdonatie 
programma is een eenvoudige manier  werknemers laten maandelijks een bedrag op hun salaris 
inhouden. De werkgever  maakt de gezamenlijke opbrengst over aan de dierenambulance. 
Winkels, apotheken, benzinestations en andere bedrijven waar veel publiek komt, kunnen een 
dierenambulance collectebus laten neerzetten. Een prijs in natura  ter beschikking stellen aan de 
dierenambulance voor het houden van een loterij kan  ook. Via bedrijfssponsoring kunt aan structurele 
basis meehelpen aan de hulpverlening  aan dieren. 

Wilt u iets regelen via uw testament? 
Als uw bezit na uw overlijden een goede bestemming krijgt, geeft dat nu een gerust gevoel. 
U kunt de dierenambulance als (mede-)erfgenaam benoemen.  Of een zogeheten legaat nalaten. 
Vragen, opmerkingen, Ideeën! of suggesties over dit magazine zijn van harte welkom. 
Gebruik daarvoor. E-mail: info@dierenambulance.nl 
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Donateurschap per Jaar   € 15,00 
Vervoerskosten Donateurs  € 20,00 
Vervoerskosten geen Donateurs  € 25,00 
Kosten voor een zone    €  1,50 

We zijn op zoek naar bedrijven,winkels en dierenartsen die voor 
ons een collectebus op hun toonbank of andere ruimte willen 
neerzetten,  dit om extra centjes binnen te halen.

Kom eens langs bij de Dierenambulance! 
Surf naar:
www.dierenambulance.nl     www.dierenambulance-rotterdam.nl



Dierenambulance zoekt fondsenwerver
De Dierenambulance Rotterdam En Omstreken (REO) zoekt een enthousiaste vrijwilliger voor 
fondsenwerving en sponsoring voor gemiddeld 4 uur in de week.
Aangezien de stichting volledig afhankelijk is van inkomsten uit donaties, fondsenwerving en sponsoring 
kunnen we hierbij “handles, netwerk en deskundigheid” gebruiken.
Communiceren met potentiële sponsors, fondsen en donateurs, verzorgen van een presentatie, opstellen 
van een (maatwerk) plan, creatief invulling kunnen geven aan wensen van geldschieters en relaties 
maar ook kansen zie en netwerken aanboren.
 
Het werk houdt in:
Het schrijven en indienen van fondsaanvragen bij relevante instanties en de administratie hiervan 
bijhouden.

De functie is eventueel uit te breiden met:
• Het zoeken en benaderen van relevante donateurs,sponsors en  fondsen;
• Contact onderhouden met deze bedrijven en fondsen voor financiële ondersteuning;
• Het organiseren van een fondsenwervende activiteit.
• Ben jij een enthousiast persoon met beschikking over internet die ons wilt ondersteunen dan hopen 

wij dat je ons komt versterken met jouw kennis van het schrijven van (wervende) teksten.  
Je werkt vanaf huis en  ontvangt voor gemaakte onkosten een vergoeding.  
We kunnen je hulp en  ondersteuning goed gebruiken!

Heb je interesse neem dan contact op met Piet van Berkel  (06-43544402).
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Informatie
Samensteling Hoofdbestuur

Voorzitter: Piet van Berkel
Penningmeesteres: Joke Boot

Werkgroepen
Commissie promotie en publieksvoorlichting / Redactie Ambulanceblad:

Willem Loes en Louise Jager en Dick Carlier

Werkgebied Dierenambulance Rotterdam en Omstreken
Geheel Rotterdam, Barendrecht, Ridderkerk en omliggende plaatsen.

Werkgebied Dierenambulance Nieuwe Waterweg Noord
Schiedam. Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland en alle omliggende plaatsen.

Werkgebied Dierenambulance Capelle a/d IJssel en omstreken
Capelle a/d IJssel en alle omliggende plaatsen.

.

Landelijk Alarmnummer Dierenambulances: 0900-0245
Regionaal Alarmnummer: 010-4768750

Informatie Nummer: 010-4795015
Meldkamer Rechtstreeks: 010-4321105

Doelstelling
De samenwerkende dierenambulances verzorgen onafhankelijk het
vervoer van zieke en gewonde dieren en werken daarbij samen met

iedere dierenarts in hun werkgebied.

De samenwerkende dierenorganisaties:
Dierenambulance R.E.O

Dierenambulance Capelle a/d IJssel
Dierenambulance Nieuwe Waterweg Noord

Internationaal Animal Rescue Team Hondentrainingsschool R.E.O.
Dieren Rampen Team Rotterdam Rijnmond

STEUN HET HULPFONDS!
GIRONUMMER NL44 INGB 0000 2322378
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