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LANDELIJK INFORMATIENUMMER 
VERSCHILLENDE DIERENHULPDIENSTEN   

 0 9 0 0 - 4440400 
 

Colofon
Deze brochure wordt u aangeboden 
door DE Dierenambulance 
Verschijning 4 x per jaar 
Oplage: 25.000 exemplaren per kwartaal

Hoofdkantoor / Meldkamer
Cartesiusstraat 88 
3076 DD Rotterdam (Lombardijen)
Internet: www.dierenambulance.nl 
E-mail: info@dierenambulance.nl
Regionale Meldkamer Nummer
010-4768750 (dag en nacht)

Regionale Informatie nummer
010-4321105

Landelijk Nummer Dierenambulances
en Dierenhulpdiensten.
0900 – 0245

Landelijk Informatie nummer
Dierenambulances en Dierenhulpdiensten.
0900 – 4440400

IBAN Bouwfonds:NL44INGB0002322378       
IBANALGEMEEN:NL85INGB0001520129
lnschr.K.v.K.:     41130700

Financiële informatie

De dierenambulances zijn financieel afhankelijk van de jaarlijkse donaties van een groot aantal 
donateurs, testamenten en legaten en eenmalige giften van particulieren en bedrijven alsmede de 
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
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All in one website 
laten maken? €399,- 

Binnen 1 week een professionele web-
site? Vraag een offerte aan! 

WIJ ZIJN 

EEN CREATIEF BUREAU 
MET EEN PASSIE VOOR DESIGN

Een website laten maken bij Easy Designers? Wij ontwikkelen professionele web-
sites voor particulieren en MKB-bedrijven. Alle websites die wij opleveren zijn met 
stijl vormgegeven, kunnen eenvoudig beheerd worden met een krachtig CMS en 
zijn opvallend goed vindbaar in Google.

Voor informatie kunt u ons bellen: 06-45200272
Website: http://www.easydesigners.nl



Florida Brown Anole
Een veel voorkomende soort hagedis in de staat Florida is de brown anole (Anolis sagrei)

Deze reptielensoort behoort tot de familie van de 
leguaan, hoewel het is een van de kleinste soort 
van de leguanen. Volwassen hagedissen worden 
zo’n 20 cm lang, maar je ziet meestal de kleinere 
versies van pakweg 10 cm. De brown anole heeft 
stekelige schubben op de rug. Deze hagedissen 
zijn meestal te vinden nabij de Everglades en in 
steden en parken. 

In de paringstijd hebben volwassen mannetjes 
vaak een fel gekleurde keelflap.

Ook ik ben ze vaak tegengekomen, waar ze vaak 
verscholen zitten op stenen of tussen het gras.
Als je nabij komt verdwijnen ze razendsnel tussen 
stenen of stukjes hout. 

Met hun schutkleur  kunnen ze perfect oplossen in 
hun omgeving. 

Als je wandelt  rennen er altijd wel een paar voor 
je uit. Op warme dagen (die heb je veel in Florida) 
zitten ze soms te zonnen op een steen, hoewel ze 
ook wel in de schaduw zitten. 

Het zijn grappige, watervlugge diertjes die perfect 
passen in hun omgeving, en ik blijf altijd even 
staan om ze te bewonderen. Iets wat door de 
lokale bevolking soms wat zonderlijk gevonden 
wordt, maar dan denk ik; een Amerikaanse toerist 
in Nederland staat ook vol interesse een tulp te 
bewonderen in een perkje..

Hier zit ie!!
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Het kiepraam syndroom
Franse kiepramen of balkondeuren, u kent ze vast wel. Ramen die op twee manieren open kunnen, 
helemaal naar binnen of op een kiepstand waardoor de bovenkant naar binnen komt. Als u het raam 
in de kiepstand gebruikt ontstaat er een soort “V”.

kiepraam-syndroom
Katten zijn klimmers en proberen vaak door de 
kleinste gaatjes naar binnen en/of naar buiten te 
komen. De kiepraampjes kan men gemakkelijk 
openzetten en om inbrekers af te weren zijn de 
doorgangen heel klein gemaakt. Maar helaas net 
niet klein genoeg om een kat te weerhouden hier 
doorheen proberen te klimmen.

Vastkomen in de kiepstand
Als het raam in de kiepstand staat, kan de kat 
vast kan komen te zitten. Hij zal proberen om los 
te komen, maar door het wurmen en bewegen 
zal de kat verder naar beneden zakken en alleen 
maar vaster komen te zitten in de wig tussen het 
raam en het kozijn.

In zijn “gevecht” om toch los te komen kan hij zich 
behoorlijk beschadigen of in het ergste geval 
overlijden. Vooral afknelling van zenuwen en 
bloedvaten in de achterpoten, komt regelmatig 
voor. In de diergeneeskunde spreekt men 
vervolgens over acute traumatische verlamming of 
het “kiepraam syndroom”.

Speciale beschermhekjes
Er zijn speciale beschermhekjes die u tussen het 
kozijn en raam kunt plaatsen waardoor uw kat niet 
door de opening kan klimmen. Hiermee kunt u 
veel leed voorkomen.

Of je kunt helemaal los gaan en een speciale ren 
maken voor je kat.

Als die je zo gek kan krijgen..
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Verkoelende plekjes...
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De wagen staat toch in de schaduw? 
Nieuwsberichten die elk jaar weer opduiken ondanks vele waarschuwingen

4 Honden achtergelaten in warme auto: ‘De 
wagen staat toch in de schaduw?’
ROOSENDAAL - De politie Roosendaal drukt 
mensen via Facebook op het hart geen honden 
achter te laten in warme auto’s. Afgelopen 
Hemelvaartsdag gebeurde dat minstens vier keer. 
Twee honden moesten daadwerkelijk worden 
bevrijd. “Als het nodig is, tikken we zonder genade 
een raam in”, aldus de politie.

Twee meldingen kwamen donderdag uit Bergen 
op Zoom. De twee anderen honden waren in 
de auto achtergelaten op het parkeerterrein bij 
outletcentrum Rosada in Roosendaal. In de helft 
van de gevallen hoefde de politie de honden 
niet te bevrijden omdat hun eigenaren net 
terugkwamen.

‘Hij staat toch in de schaduw?’
Baasjes van achtergelaten honden vinden het 
vaak ‘allemaal wel meevallen met de hitte’, 
zo geeft de dierenpolitie aan. Veelgehoorde 
argumenten: “De auto staat toch in de schaduw? 
Ik had mijn ramen toch een stukje open?” 

“Ga zelf op een warme dag maar eens een half 
uur in de auto zitten”, aldus een woordvoerder van 
de politie. “Ook in de schaduw met de ramen op 
een kiertje wordt het dan warm.”

Dat de eigenaren van de dieren de situatie niet 
altijd helemaal doordenken, blijkt wel uit een 
opmerking die de politie donderdag te horen 
kreeg. “Ik had mijn airco toch aanstaan?” Dat 
bleek enkel deels te kloppen, want een airco 
werkt niet zonder draaiende motor.

Niet doen!
De vier baasjes die donderdag betrapt werden 
hebben allemaal een proces-verbaal gekregen. 
Zij worden verdacht van mishandeling van hun 
hond. De rechter bepaalt wat voor straf zij krijgen. 
Dat is meestal een geldboete.

Politie: ‘Baasje hond in Almelo had ramen auto 
opengezet’

ALMELO - Het baasje van een hond die 
zondagmiddag werd bevrijd uit een warme auto in 
Almelo had wel voorzorgsmaatregelen getroffen. 
De man had de ramen van zijn auto open gelaten 
toen hij een kerk bezocht, zonder zijn hond. 
Desalniettemin was het te warm geworden in de 
auto en ondernam de politie actie.

De politie in Almelo laat op haar eigen 
Facebookkanaal weten dat de eigenaar daarom 
enkel een waarschuwing heeft gekregen. Eerder 
op de middag werd de hondengeleider van de 
politie naar het Hof van Gülick gestuurd. Daar zat 
een teckel alleen in een auto. Volgens omstanders 
bevond het beestje zic hdaar al zeker drie kwartier. 
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Gevaarlijk
De agent vond de eigenaar, die in een 
nabijgelegen kerk was. De teckel kon vervolgens, 
zonder dat ruiten hoefden worden ingeslagen, uit 
de snikhete auto worden bevrijd. De eigenaar is 
door de politie duidelijk gemaakt dat de situatie, 
ondanks dat de ramen open waren, gevaar had 
kunnen opleveren voor zijn huisdier. 

Bijna 50 graden
Het was die zondagmiddag in Almelo rond de 28 
graden. Bij een buitentemperatuur van 30 graden 
kan de temperatuur in de auto na tien minuten 
oplopen tot 40 graden en na een half uur zelfs tot 
48 graden. 

Vrouw laat hond achter in auto
WEESP - De politie is zondag met de eigenaresse 
van een hond in gesprek gegaan die haar hond 
in een auto had laten zitten. Ze stelde dat het echt 
niet zo lang was, aldus de politie.

Omstanders belden de politie omdat zij de hond 
in de auto zagen zitten in de warmte.

“Aanrijdend gaf melder door dat de hond uit de 
auto was, toch was wel het verzoek om met de 
eigenaresse in gesprek te gaan. Eigenaresse vond 
het allemaal maar onzin en het was heel even. 
Toch is het verzoek aan elke hondenbezitter om 
bij warme weersomstandigheden de hond thuis te 
laten of uit de auto mee te nemen”, aldus politie 
Weesp.

Temperatuur buiten Temperatuur in de auto 
°C Na 10 minuten Na 30 minuten 
21 31 40
24 34 43
27 37 45
30 40 48
32 43 51
35 45 54

Een tabel die duidelijk maakt hoe groot de temperatuursverschillen zijn
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Reuzenpanda’s 
De reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya hebben eind mei dan eindelijk hun eerste stappen in de 
Nederlandse buitenlucht gezet. De beren mochten eindelijk naar buiten in het speciaal voor hen 
gebouwde Pandasia in Ouwehands Dierenpark In Rhenen. De panda’s arriveerden op 12 april al in 
Nederland, maar moesten eerst uitrusten van de reis vanuit China en in quarantaine.

Dierentuineigenaar Marcel Boekhoorn heeft zestien jaar zijn best gedaan om de panda’s naar 
Nederland te halen. Onder meer oud-premiers Kok en Balkenende en minister-president Rutte hielpen 
hem. (niet met het transport natuurlijk, pandas zij knap zwaar). Dat het is gelukt, is een teken van 
vriendschap van China voor Nederland, legden Chinese gasten dinsdag uit. “Het onderstreept onze 
goede betrekkingen”, zei ook staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in Rhenen.

De beren hebben ieder een eigen verblijf, want panda’s zijn niet 
gesteld op gezelschap. Behalve op de drie dagen per jaar dat 
het vrouwtje vruchtbaar is. “Laten we hopen dat ze elkaar dan 
een beetje lief vinden, want we willen graag jonge beertjes”, zei 
Boekhoorn. Dat gaat zeker nog een jaar duren, want Wu Wen 
had haar vruchtbare dagen toen ze net in Nederland was, wist 
dierentuindirecteur Robin de Lange.

De “beetje brutale” Xing Ya en de “afstandelijke” Wu Wen zijn vanaf 
woensdag voor iedereen te zien. Het is noodzakelijk om vooraf een 
online een kaartje te kopen.
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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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Let op: 
laat geen kinderen of huisdieren achter in 
een warme auto……..
laat geen kinderen of huisdieren achter in een warme auto
Het is weer warm buiten. Een middagje strand, samen boodschappen doen, het kan allemaal. Houdt 
dan uw kinderen of dieren niet 'even' opgesloten in de auto zitten. De temperatuur loopt verraderlijk snel 
op. Helaas maakt de politie en dierenambulance het nog wel eens mee dat kinderen of huisdieren in 
de auto worden achtergelaten om vervolgens een klein boodschapje te gaan doen of dat de kinderen 
nog even mogen blijven liggen slapen in de auto. Doe dit alstublieft niet! Lees hieronder verder. De 
temperatuur in de auto loopt zeer snel op wat gevaarlijk, of in het ernstigste geval dodelijk kan zijn voor 
mens en dier. Laat ook geen dieren in de volle zon op het balkon! Politie schrijft zo nodig een proces-
verbaal uit.
In bijgevoegde tabel kunt u zien hoe snel de temperatuur op kan lopen.

Wat te doen bij een oververhit kind of oververhitte hond in de auto?
Direct 112 Politie of 0900-0245 Dierenambulance bellen (is een noodgeval!) Tik vervolgens een ruit in 
(niet de ruit naast het kind of huisdier) en haal het kind/huisdier uit de auto.
Verschijnselen van hitteshock:
• Kortademigheid (abnormaal hijgen bij huisdieren), overgeven/kwijlen, braken en bij dieren 

eventueel bloederige diarree.
• Als het kind of het huisdier apathisch is en niet meer reageert niet op normale prikkels heeft het een 

hitteshock.

Wat te doen bij een hitteshock:
Breng het kind of huisdier z.s.m. naar 
een koele plek en bedek het met 
natte doeken (niet ijskoud, dan raakt 
het onderkoeld), zodra het kind of het 
huisdier bij zijn/haar positieven is mag u, 
met tussenpozen kleine beetjes water te 
drinken geven. 

Raadpleeg ter controle een (dieren-) 
arts.
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Politie rotterdam ervaart terreur vanuit de lucht!!

Vanmorgen werden collega's van de politie 
Rotterdam aangevallen door.............
Kraaien. Zij wilden een gewonde kraai aan het 
Delftseplein in het centrum te hulp schieten, maar 
anderen kraaien van deze terreurgroep waren het 
daar niet mee eens en vielen zonder te aarzelen 
de politieagenten aan. De politieagenten 
besloten de dierenambulance te alarmeren.
En dus ging wagen 6104 op pad. Na 10 minuten 
was de Dierenambulance ter plaatse. 

Na informatie te hebben ingewonnen, werd 
een kooi, handschoenen en een ........ 

VEILIGHEIDSHELM gepakt om de gewonde vogel in 
2 minuten te vangen. Nadat de politie foto's had 
genomen werd de vogel naar een vogel afdeling 
gebracht.

Zonder vrijwilligers geen Dierenambulance!
BESCHRIJVING VAN DE VRAAG
De Dierenambulance Rotterdam draait grotendeels op vrijwilligers. Dag en nacht, 365 dagen per jaar 
zetten onze vrijwilligers zich met hart en ziel in voor dier én mens in en rond Rotterdam. Wij zien onze 
vrijwilligers dan ook als ware ambassadeurs.
Op dit moment zijn wij dringend opzoek naar M/V voor de functie van ambulancechauffeur, Bijrijders en 
voor onze Meldkamer.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV met korte motivatie naar Piet en Joke. Zij nemen dan contact met 
je op.

Onze organisatie bestaat momenteel uit meer dan 20 enthousiaste vrijwilligers. Dit is natuurlijk lang niet 
genoeg. Vandaar deze oproep om ons team te komen versterken. 
Waar moet je aan voldoen: 

In teamverband kunnen werken.
Stressbestendig
Liefde voor Mensen en dieren
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Veilig op weg met Tarzan en Fritzz
Met de hond naar het bos of op vakantie, met de poes naar de dierenarts: het vervoer van dieren in 
de auto is heel normaal. Maar zijn er eigenlijk regels om met Tarzan of Fritzz veilig op de plaats van 
bestemming te komen?

Risico
Een huisdier dat los in de auto wordt vervoerd, 
loopt veel risico bij een aanrijding. De ANWB, en 
de ADAC, voerde een onderzoek uit naar het 
vervoer van dieren in de auto. Uit het onderzoek 
bleek dat het lichaamsgewicht van een dier bij 
een botsing van 50 km/u ruim 25 keer groter wordt. 
Bij een hond van 22 kilogram (uiteraard werd een 
dummie gebruikt) is dat zo’n 550 kilogram.
“Nederland kent geen wet waarin duidelijk wordt 
aangegeven wat wel en niet verplicht is tijdens het 
vervoer van dieren in een auto”

Gevaar
Bij een kat van 4 kilogram (ja, ook een dummie) 
is de impact dus zo’n 100 kilogram. Je kunt wel 
raden wat de gevaren zijn als een huisdier met 
zulke krachten door de auto geslingerd wordt. 
Hetzelfde geldt voor mensen overigens die 
geen gordel dragen. Een ander gevaar bij het 
los vervoeren van je geliefde metgezel is dat je 
huisdier mogelijk bij je op schoot klimt, waardoor 
je aandacht niet meer bij het verkeer is of je zicht 
beperkt wordt.

Geen wet, wel aansprakelijk
Nederland kent geen wet waarin duidelijk wordt 
aangegeven wat wel en niet verplicht is tijdens het 
vervoer van dieren in een auto. In Duitsland zijn 
de regels bijvoorbeeld veel strenger. Wel kun je in 
Nederland aansprakelijk worden gesteld via Artikel 
5 uit de Wegenverkeerswet:

“Artikel 5: Het is een ieder verboden zich zodanig 
te gedragen dat gevaar op de weg wordt 
veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat 
het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan 
worden gehinderd.”

Wat kun je doen?
Er zijn diverse autotuigjes, met aan elke kant van 
het een dier een riem die in de gordelsluiting klikt. 
Veiliger is een reiskennel die in de bagageruimte 
van auto’s kan worden gezet, al geeft ook dat 
geen garanties, je kunt ook een stevig hek 
plaatsen tussen achterbank en bagageruimte. 
Dan voorkom je in ieder geval dat de hond door 
de auto wordt geslingerd bij een botsing. 

Kleinere dieren
Voor kleinere dieren zijn er speciale, stevige 
manden waarin je ze kan vervoeren. De veiligste 
manier om deze mand te gebruiken is om ze 
dwars op de rijrichting 
op de vloer achter 
de bijrijdersstoel te 
plaatsen, zo blijkt 
uit het onderzoek. 
Zodoende heeft de 
mand weinig plek 
om te verschuiven. Bij 
een botsing komt de 
klap op de zijkant van 
de box en het dier 
terecht, waardoor 
minder kans is op 
letsel. 
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Geven aan de dierenambulance.... 
is geven aan een goed doel.
Soms word het nog wel eens vergeten dat er in Nederland nog veel dierenleed is, en één van de 
partijen die zich hier voor inspant om deze dieren te helpen is  De Dierenambulance.
Zij verlenen eerste hulp aan gewonde en zieke dieren en vervoeren deze naar dierenartsen of kliniek. 
Aangezien de Dierenambulance een stichting is hebben ze geen winstoogmerk en zijn ze afhankelijk van 
donaties en sponsors.

Help de dieren een handje en steun de dierenambulance!

IBAN: NL85INGB0001520129
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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!
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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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