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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

                                                                                                                       



Dieren-muziek
En nee, daarmee bedoel ik niet het concert van de kat van de buren die 
in het holst van de nacht zijn klagelijk concert met de buurt deelt, tot er 
iemand een pantoffel naar hem gooit, en ook niet over bands die hun 
naam hebben verleend aan een dier: bijvoorbeeld the  Beatles. Ik wil het 
hebben over Zoomusicology

Zoomusicology is de studie van de muziek van niet-menselijke oorsprong. 
Het gaat om de muzikale aspecten van geluid of communicatie die door 
dieren wordt geproduceerd en ontvangen. Het onderscheidt zich van 
Ethnomusicology, dat is de studie van menselijke muziek. Er waren veel 
mensen die de effecten van muziek op dieren laten zien. Ze tonen ook hoe 
muziek het gedrag van dieren en dierenpsychologie kan beïnvloeden. een 
Zoomusikologist definieert het onderwerp zoomuzikologie als het gebruik 
van geluidskommunikatie tussen dieren. Muziek is een wijd verspreid 
fenomeen in verschillende levende soorten en is dus niet voorbehouden 
aan de mens.

Componisten hebben dierlijke geluiden in composities nagemaakt. Vogel vocalisatie omvat zowel 
vogeloproepen als vogelliedjes. Vogel liedjes zijn de vogelgeluiden die melodieus zijn voor het 
menselijke oor. De vogelsongs zijn over het algemeen langer en complexer en worden geassocieerd 
met courtship en paring. Maar oproepen hebben de neiging om functies zoals alarmen te activeren. 
De meeste liedjes van de vogel worden door mannen eerder dan vrouwelijke vogels afgegeven. 
Sommige soorten vogels zijn over het algemeen stemloos. Daarom kunnen zij alleen ritmische geluiden 
produceren.

Dier “muziek”
Ooievaars produceren alleen percussieve en ritmische geluiden. De kwaliteit van vogelzang kan een 
goede indicator zijn van de gezondheid van het dier. Communicatie van  vogels kan tussen individuen 
van dezelfde soort of zelfs over verschillende soorten zijn. Ze kunnen communiceren via vocalisaties 
en bewegingen. Vogelalarmsignalen kunnen duidelijk door de andere vogels worden begrepen 
om de specifieke bedreiging te identificeren. Meestal zijn deze geluidsalarmen hoog, waardoor de 
beller locatie moeilijk te herkennen is. Walvisgeluiden zijn de geluiden die door walvissen worden 
geproduceerd. Deze geluiden worden gebruikt voor verschillende soorten communicatie. Het patroon 
van de reguliere geluiden van bultruggen worden beschreven als “lied”. Mannelijke bultrugvissen 
produceren deze geluiden pas tijdens de paartijd.

Zeedieren zoals walvissen, dolfijnen zijn meer afhankelijk van geluid voor communicatie dan landdieren. 
Het zicht van dieren is minder effectief in water.
Het woord song voor walvissen wordt gebruikt om het patroon van regelmatig en voorspelbaar geluid 
te beschrijven. De walvissen gebruiken de geluids echolocatie om de grootte en aard van de objecten 
te detecteren. De meeste walvissen en dolfijnen produceren een enorme verscheidenheid aan fluitjes, 
klikken en pulsen. Echolocatie is biologische sonar gebruikt door verschillende soorten dieren. De dieren 
uitzenden roept naar de omgeving en luisteren naar de echo’s van die oproepen die terugkomen uit 
verschillende objecten in de buurt van hen. Ze gebruiken deze echo’s om de objecten te lokaliseren en 
te identificeren. Microbats gebruiken deze echolocatie om in totale duisternis te navigeren.
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Spring maar in de bladeren, laat je niet kennen!
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Serpentarium

Veel mensen plegen in de vakantie naar de kust hun tijd 
te besteden aan het bakken in de zon, het slempen van 
veel drankjes bij de strandtent en jezelf volstoppen met  
gebakken vis en ander voedsel.

Ook ik ging dit jaar naar de kust en wel naar 
Blankenberghe om te genieten van Belgisch bier en 
pannetjes met mosselen en friet.  

Er valt natuurlijk veel meer te doen in de vakantie. Een 
van de dingen die je kunt doen is het bezoeken van het 
plaatselijke serpentarium. 

Het Serpentarium in Blankenberge ligt vlak aan de 
kust en is helemaal ingericht om zoveel mogelijk de 
natuurlijke leefomgeving van die dieren na te bootsen. 

Je mag fotograferen, mits je geen flits gebruikt om die 
dieren niet te storen, want ze hebben al stress genoeg 
wanneer touristische bezoekers  met een bleke snoet 
voor het glas staan te gluren.  

De terrariums zijn ingericht alsof ze in een grot zijn 
gebouwd, met veel planten en natuurlijke elementen.
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Kikkers. 

En ik vergaapte me echt aan de kleuren van die 
dieren,  waarbij ik me afvroeg hoe die diertjes zich in 
hemelsnaam konden verstoppen in de jungle met die 
felle kleuren. 

Boomkikkers zag ik en giftige pijlkikkers waarvan 
sommige piepklein waren. 

Andere kikkers waren moeilijk te onderscheiden die 
gingen volledig op in de omgeving.  Elke kikker heeft 
een masterplan om aan hun belagers te ontsnappen 
namelijk.  Dat is deze kikkers niet gelukt natuurlijk, want 
ze zijn op gegeven moment gepakt en in een terrarium 
gestopt.. 

Ook waren er padden, die over het algemeen minder 
fel gekleurd waren. Dat compenseerden ze vaak met 
hun formaat. Er zaten er een paar bij, die waren vetter 
dan VVD raadsleden. 

Ook waren er gehoornde exemplaren die ondanks hun 
afschrikwekkende uiterlijk tamelijk onschuldig waren. 

Op gegeven moment waren de padden de aandacht 
zat en lieten hun toges zien.. 

Hagedissen en leguanen!

Die waren al net zo kleurrijk en indrukwekkend als de 
kikkers. Omdat dit reptielen zijn en geen amfibieen 
hebben ze een ander leefpatroon. Normaal zitten ze 
rustig ergens te relaxen, maar voor je het weet trekken 
ze een sprintje naar een andere tak of rots. 

Sommige soorten ken ik natuurlijk uit Florida, maar hier 
waren exemplaren te vinden die  ik nog nooit heb 
gezien.

Ook waren er kameleons,  die zich langzaam en 
bedachtzaam met hun  tweevingerige klauwen 
voortbewogen.  Natuurlijk verwacht je dat zo’n beestje 
direct de kleur van de achtergrond aannemen, maar 
ook dit gaat bedachtzaam en met beleid.  

Ik heb nog eventjes gewacht tot ik er een zag op het 
moment dat die lange tong  (wél snel) naar buiten 
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kwam, want ze hadden insekten gestrooid in dit 
terrarium. Sommige hagedissen of slangen gebruikten 
lichaamswarmte van hun terrariumgenoten om op 
temperatuur te blijven, wat me wel verbaasde, want 
het was bloedjewarm bij die terraria. Ze gaan dan 
gezellig op elkaar liggen of naast elkaar. Vredig en een 
beetje knuffelig. Iets wat een bezoeker niet helemaal 
begreep want die riep;  “he!? Die hagedissen zijn aan 
het bonke!” 

Ik zou niet weten hoe ik een leguaan, een hagedis, 
skink of een iguana onderling moet onderscheiden, 
maar als je met dit boekje naar Piet gaat en aanwijst, 
weet die vast en zeker wel wat voor een reptiel het is. 
Dat neem ik tenminste aan.

Sommige reptielen of amfibieën hebben een staart die 
afvalt wanner ze belaagd worden, en ik dacht eerst dat 
sommige ook andere ledematen verloren.
Ik bleek het mis te hebben,  het dier wat ik zag was een 
speciale soort; een slang met pootjes.  Hij zag er een 
beetje onbeholpen uit, alsof je een vijfde wiel aan de 
auto van Max Verstappen monteert.. 

Voedertijd! 

een verzorger kwam met een verscheidenheid van 
plastic dozen binnenlopen. Sommige terraria werden 
geopend  waarop een verzorger met krekels? de 
hagedissen voerde. Andere reptielen kregen fruit. 

Pas met het voederen  kun je zien hoe snel de 
hagedissen werkelijk zijn, binnen no time werden de 
krekels naar binnen gewerkt. 

Krek, krek, krek, hap. slik. weg!  Jummie jummie.

Slangen.

Ook hier weer een grote verscheidenheid van soorten 
en formaten. Er waren slangen bij die behoorlijk giftig 
waren. Één beet van zo’n slang zou  namelijk fataal zijn. 

Deze slangen worden natuurlijk erg omzichtig verzorgd, 
want het staat erg slordig wanneer je personeel werft en 
de reden voor de advertentie is het voortijdig overlijden 
van een werknemer vanwege de levensgevaarlijke 
werkomstandigheden.  
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Maar blijkbaar weten de verzorgers heel goed wat ze 
doen en niet moeten doen, want ze waren allemaal 
van een blakende gezondheid. 

Sommige slangen krijgen levende muizen, maar 
op dit moment werden die niet gevoerd omdat het 
metabolisme van zo’n slang natuurlijk veel trager is. 

Ik hoopte nog stilletjes dat ze de grote slangen die dag 
wél  gingen voederen want op dat moment liep er net 
een klas joelende en basisscholieren met veel rumoer 
naar binnen.. 

Er waren ook zogenaamde constrictors, die natuurlijk 
een boel ruimte nodig hebben, want sommige van die 
jongens waren behoorlijk fors uit de kluiten gewassen en 
kunnen je net zo makkelijk vermorzelen als de krant van 
gisteren. 

De ruimte die voor deze slangen was gereserveerd was 
net zo fors als de slangen zelf, het serpentarium heeft 
er werk van gemaakt om de leefomgeving van deze 
giganten zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen. 

Toch werd er een te voorschijn gehaald zodat mensen 
dit mooie dier van dichtbij kunnen bekijken, en als ze 
het aandurven, mochten aaien. 

Dan is het grappig om te zien hoe toeristen heeel 
voorzichtig kunnen zijn als ze dit maar willen.  Deden ze 
dit ook maar wanneer ze met een speedboot over het 
water scheuren..

Krokodillen en schildpadden

Een ander deel van de serpentarium was gereserveerd 
voor waterreptielen waaronder een paar heuse 
krokodillen.  Ook waren er grote waterschildpadden die 
er bepaald niet aaibaar uit zagen, de zogenaamde 
Alligator snappingturtles. 

Deze schildpadden zijn in staat om een bezemsteel 
met gemak door te bijten. En da’s natuurlijk lastig 
schoonmaken..  
Dan heb ik het nog niet eens over de krokodillen, die 
diezelfde bezemstokken als tandenstoker na de maaltijd 
zullen gebruiken..
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Geleedpotigen

Verder was er ook een gedeelte gereserveerd met 
grote insecten als reuzentorren, tropische kakkerlakken 
ter grootte van een mobiele telefoon. Bizar uit ziende 
wandelende takken,  schorpioenen, duizendpoten en 
vogelspinnen, waar ik niet al ter lang kon vertoeven 
omdat er een vriendin aan mijn mouw aan het trekken 
was met opmerkingen als “ik griezel hier van” straks 
krijg ik nachtmerries” en meer van dit soort heldhaftige 
tegenstrubbelingen.. 

Met de opmerking “ze zitten achter glas” redde ik het 
dus niet en werd met ferme hand bij deze  kruipende 
bewoners weggeleid voor het vanuit  haar optiek uit de 
hand loopt. 

Ik ben maar al te vaak in het midden van de nacht 
gewapend met glas en briefkaart op spinnenjacht 
geweest in het volle besef dat die diertjes toch weer de 
slaapkamer binnen kunnen komen..

Het serpentarium heeft ook een giftshop waar je pluche 
reptielen, souvenirs en andere dingetjes kunt kopen. 

Natuurlijk bleef mevrouw hier wél extra lang 
rondhangen,  tot het moment dat ik een rubber 
vogelspin naar haar toe wierp.  Dan kom je er pas 
achter waarom vrouwen altijd handtasjes dragen..  
Geen gevoel voor humor dus..

Al met al was het een plezierige en leervolle dag. 
Als je interesse hebt in reptielen, zou ik een bezoekje 
aan een serpentarium aanbevelen.  

Zo niet? 

Ga dan naar de kinderboerderij en vergaap je aan een 
schaap. 
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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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Dieren in de winter

In de winter lopen dieren zowel gevaar te bevriezen als te verhongeren. Hoe overleven ze dit barre 
jaargetijde? Er blijken tal van aanpassingen en slimme trucs te zijn, waarmee verschillende diersoorten 
deze problemen oplossen. Veel zaadeters onder de vogels slagen er ook 's winters wel in om aan de 
kost te komen; bijvoorbeeld de groenling die verzot is op de zaadjes van de Japanse bottelroos

DE GEVAREN 
Bevriezen
Water kristalliseert en zet uit bij bevriezen. Dit gebeurt ook in een lichaam, waardoor weefsel en zelfs 
eiwitmoleculen beschadigd raken. De grote eiwitmoleculen, bouwstenen van het orgaanweefsel, 
hebben een mantel van watermoleculen om zich heen. Zowel bij verhitten als bij bevriezen wordt de 
subtiele band tussen eiwit en water verbroken en verliest het eiwit zijn biologische werkzaamheid. Voor 
warmbloedige wezens, waarvan het optimaal functioneren van het lichaam is ingesteld op 37 graden 
Celsius, kan zelfs een afkoeling tot 25 graden Celsius al dodelijk zijn.
 
Verhongeren
Tijdens de winter staat de groei van planten stil en daarbij ook de aanmaak van nieuw voedsel 
voor planteneters en in het verlengde daarvan ook voor vleeseters. Er moet dus geteerd worden op 
voorraden. Planteneters zoeken naar de nog eetbare delen van kale bomen en struiken en verdord 
gras. Knollen, wortelstokken, groene bast en overgebleven vruchten hebben 's winters dan ook hun 
voorkeur. Roofdieren zijn aangewezen op de planteneters, insecteneters op verscholen eitjes, rupsen en 
poppen. Veel dieren zorgen in de nazomer voor een speklaag waarop lange tijd kan worden geteerd. 
De egel bijvoorbeeld. Maar ook zijn er dieren die een opslagplaats van noten en eikels maken, zoals 
de eekhoorn en de gaai. Verreweg de meeste dieren zorgen ervoor dat hun lichaam heel zuinig met de 
beschikbare energie omgaat.

Aanpassingen
Hoe dieren de winterse periode overleven hangt ook af van warmbloedigheid of koudbloedigheid. 
Twee totaal verschillende typen stofwisselingsystemen. Koudbloedigheid biedt fysiologisch meer 
mogelijkheden voor het doorstaan van ongunstige perioden. In het dierenrijk zijn tal van aanpassingen 
om het gevaar van bevriezen of verhongeren af te weren: er zijn dieren die de winter gewoon trotseren, 
andere die een winterslaap houden en weer andere die juist actief worden.
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De egel is een van de bekendste dieren die een winterslaap houden.

Warmbloedigen 
Om warm te blijven in een koude omgeving is veel energie nodig. Er moet dus voldoende eten zijn, tenzij 
een dier een groet voorraad vet in zijn lichaam heeft waarop lange tijd geteerd kan worden. 
De meeste van onze plantenetende zoogdieren leggen een vetvoorraad aan in het lichaam, maar 
ze blijven wel afhankelijk van voedsel. Gelukkig zijn er een aantal planten die ook in de winter redelijk 
voedzaam zijn, zoals struikhei en bochtige smele. De meeste vogels die hier als standvogel de winter 
trotseren zijn alleseters zoals merel, kraai en ekster.
De beste manier om zuinig met energie te zijn is het houden van een winterslaap op een veilige plek. 
Maar dat vereist wel een drastische verlaging van de lichaamstemperatuur, tot wel 5 graden Celsius. Er 
zijn maar weinig warmbloedige dieren die daartoe in staat zijn. Er is immers aanpassing op moleculair 
niveau voor nodig. Tegen bevriezen is echter geen enkel warmbloedig
 dier opgewassen.
Als de lichaamstemperatuur beneden de 5 graden Celsius daalt, moet er een inwendig alarm afgaan 
dat het dier wakker maakt om te zorgen dat het niet bevriest. Vleermuizen en egels zijn de bekendste 
zoogdieren die tot winterslaap in staat zijn.
Als er onvoldoende voedsel is en het dier geen vetreserve kan aanleggen, zal het noodgedwongen 
naar andere streken trekken. Onze trekvogels bijvoorbeeld, die de winter in Zuid - Europa of Afrika 
doorbrengen.

Als het water voldoende zuurstof bevat kunnen groen kikkers hun winterslaap zelfs onder een dikke ijslaag 
houden
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Koudbloedigen 
Koudbloedige dieren kunnen best wel op warmte gesteld zijn. Voor vele is een lichaamstemperatuur 
van zo'n 37 graden Celsius aangenaam, maar ze zijn niet in staat om warm te blijven als de omgeving 
afkoelt. Vergeleken met warmbloedige dieren zijn ze in het nadeel, omdat ze bij koude sloom en traag 
zijn. Daarentegen zijn ze met hun lager energieverbruik weer in het voordeel. De spreekwoordelijke 
kouwe kikker kan dus best wel vurig worden, als zijn omgeving maar lekker warm is.  
 
Insecten
In de insectenwereld is een diapauze de meest voorkomende manier om barre omstandigheden te 
trotseren. Met een volledige omschakeling van de stofwisseling bereidt het lichaam zich voor op strenge 
vorst, intense droogte maar ook grote hitte. Aan een diapauze is een inwendige klok verbonden die 
er voor zorgt dat een insect op tijd in winterrust gaat. Voor enkele soorten kan dat al in hartje zomer 
gebeuren. Maar er zijn ook insecten die juist in de winter actief zijn. Tenslotte zijn er in de winter geen 
vleermuizen die 's nachts op insecten jagen en ook overdag is de kust betrekkelijk veilig omdat de 
meeste insectenetende vogels naar warme sterken zijn uitgeweken.
 
Vorstvrij slapen
Reptielen en amfibieën zijn aangewezen op de winterslaap. Bij een lage temperatuur vertraagt hun 
stofwisseling, maar gaat wel door. In het voorjaar komen deze dieren dan ook broodmager tevoorschijn. 
Bevriezing en overleven ze niet, ze zijn aangewezen op een vorstvrije plek. Kikkers kunnen zelfs onder het 
ijs een winterslaap houden, maar het water moet dan wel voldoende zuurstof bevatten.
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BLIJF BAAS OVER JE EIGEN BANKREKENING
U wilt graag baas blijven over uw eigen bank rekening en u krijgt er een beetje genoeg van dat 
iedereen zomaar van uw bankrekening automatisch geld afschrijft, maar u wilt wel de hulpverlening aan 
dieren ondersteunen maar niet door automatische afschrijving.

Wordt dan vandaag nog 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 bezuinigd op dieren die niet voor zichzelf 
kunnen opkomen. Ook wordt steeds moeilijker met de stijgende prijzen van b.v. brandstof, de dierenarts, 
telefoon etc. Enfin u weet hier vast 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 zekerheid.
Nu begrijpt u waarom het nodig is om Eurosponsor® te worden, maar hoe doe je dat?

U geeft uw bank opdracht om minimaal 1 euro per maand of éénmalig een bedrag automatisch over te 
schrijven naar:  IBANNR: NL85INGB0001520129

BLIJF BAAS OVER JE EIGEN BANKREKENING

19



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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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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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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All in one website 
laten maken? €399,- 
Binnen 1 week een professionele 
website? 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
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Inzamelactie kleding, Frituurolie, mobiele tele-
foons, 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:

 
  

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.

Pretorialaan 21-23, 3072 EE Rotterdam

Tel: 010-4856448

info@hetbroekenpaleis.nl

Corry’s Dierenwinkel

Groene Hilledijk 252/254 
3074 AD Rotterdam

Tel:0104327463

Rododendroplein 2 a
3053ES Rotterdam
Tel: 0104184918

info@slijterijpoot.nl

Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam

Telefoon:010 461 1295
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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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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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