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De fascinatie van katten met kartonnen dozen
Sinterklaas en Kerst zijn nu voorbij, langzaam maar zeker komern de voorjaarsschoonmaak-kriebels terug
in de hoofden van de vlijtige moeders of vaders die van plan zijn om het nieuwe jaar opgeruimd te
beginnen. Al het speelgoed wat de kinderen hebben gekregen is nu zorgvuldig in het huis ( vooral de
legoblokjes zullen in de komende tijd in feilloos met de blote voeten van de ouders worden verzameld.)
Kerstballen (die de feestdagen hebben overleefd) worden
zorgvuldig ingepakt en op zolder gedeponeerd om daar te
worden vergeten en niet meer teruggevonden te worden. De
feestdagen gaan ook gepaard met een heleboel kartonnen
dozen die her en der rondslingeren. Dit heeft een bijzonder
grote aantrekkingskracht op katten, die zich maar al te graag
over die dozen ontfermen.
We weten dat katten bij uitstek vluchtdieren zijn: als ze ergens
geen raad mee weten, lopen ze weg. Bange katten duiken
onder de bank bij bezoek, in het asiel stoppen ze het kopje
achter de kattenbak: wat ze niet zien, is er niet meer. Vanuit dat
oogpunt is het logisch dat ze graag wegkruipen in een doos.
Een tijdje geleden is er een onderzoek
gepubliceerd over het effect van
schuildozen op het stressniveau van
katten in asiels. Onderzoekers van de
Universiteit van Utrecht gaven katten in
de verplichte quarantaineperiode in
het asiel de beschikking over speciaal
door de gemaakte schuildozen. Een
andere groep kreeg geen dozen om
zich te verstoppen. Van beide groepen
werd het stressgehalte vastgesteld op
basis van een ‘cat stress score’. Uit het
onderzoek blijkt dat de stressscore
van katten met een schuildoos sneller
daalde dan die van de controlekatten.
Ook vertoonden deze katten minder
variatie in de stress-score: zij hadden
minder vaak hele hoge scores, die bij de
controlekatten wél gezien werden.
Gaan nu alle asiels meteen dozen aanschaffen voor hun katten? Blijkbaar niet. In een reportage
verklaarde een asiel dat ze bewust geen schuildozen wilden. Katten konden immers ook op andere
plekken liggen. In hun asiel lagen katten bijvoorbeeld in de kattenbak.
Let wel; een kat die in de kattenbak ligt, voelt zich zich niet goed of zelfs ziek! Natuurlijk is adoptie het
ultieme doel, maar het welzijn van de kat gedurende zijn verblijf is het asiel moet toch ook gewaarborgd
worden?
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Asiels zijn bang dat katten zich
verstoppen in die dozen. Niet meer
gezien is niet geadopteerd, is de
redenering. Er is echter in 2007 in GrootBrittannië een vergelijkbaar onderzoek
gedaan als hierboven beschreven.
De onderzoekers keken aanvullend of
verstopdozen effect hadden op adoptie.
Katten met schuildozen bleken even
snel en even vaak geadopteerd, maar
hadden aanzienlijk lagere stress-scores.
Opvallend was dat de katten zonder
schuildozen juist minder zichtbaar
waren doordat ze achter de kattenbak
wegkropen.
Je kat moet natuurlijk wél in de doos passen..
Het viel ze ook op dat katten gewoon
weg van papier houden, zoals de krant,
los papier of bv het kleurboek wat open
op tafel ligt, hoe kreukeliger hoe beter!…

Yess!!
Xbox!!

Veel mensen hebben een kat die
graag in dozen ligt en die ervaring
heeft geleerd dat een huiskat niet
meer de doos in komt als ze hem
leuk “gepimpt” heb met een stofje of
gewoon simpel inpakpapier. Is hier een
wetenschappelijke verklaring voor? ik
zou het niet weten..

Yess!!
Xbox!!

Kortom, of ze in asiels zitten of in huis
wonen: katten hebben een verstopplek
nodig om zich lekker te voelen!

LANDELIJK INFORMATIENUMMER
VERSCHILLENDE DIERENHULPDIENSTEN

0 9 0 0 - 4440400
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Hondentips voor de lente en vroege zomer
Ondanks dat we ons nog eerst door de winter moeten worstelen komt ded lentre toch met rasse
schreden dichterbij.
Voor je hond is de lente een leuke periode.
Vaker wordt er op uit gegaan voor een stevige wandeling, nieuwe wandelroutes worden ontdekt en ook
intenzief besnuffeld. En dat alles samen met de baas!
Toch zijn er een aantal dingen van belang wanneer jullie er met de hond in de natuur wordt gewandeld.
Daarom hier tips voor een veilige, leuke lente/zomer met je hond.

1. Bouw beweging rustig op

Wilde spelletjes vinden sommige honden geweldig
maar kunnen verraderlijk zijn voor de conditie:
hard remmen en scherpe bochten kunnen je
vastgeroeste hond behoorlijk parten spelen.

2 Als de temperaturen oplopen.

Het is lente, denken veel hondenbaasjes, eindelijk
weer lekkere temperaturen! Met nieuwe gympen
en wanstaltige trainingspakken vertrekken zij
vervolgens met de hond naar buiten, voor een
fikse wandeling of intense stokkengooi sessie om
de feestdagenkilo’s er af te lopen..
Wat voor het gemak even vergeten wordt, is dat
de meeste mensen de in wintermaanden veel
binnen doorbrengen en een stuk minder bewegen
dan in de lente/zomer. En omdat de hond dan ook
minder beweging krijgt heb je een probleem.

Bij mooi weer hoort zwemmen! Ook al schijnt het
zonnetje enthousiast, het water kan toch nog
behoorlijk koud zijn. Plotselinge kou kan als gevolg
hebben dat de de spieren verkrampen waardoor
je hond in watersnood raakt.

Met het aanbreken van de lente is dus zowel
baas als hond wat kilo’s en stijve spieren rijker. Om
blessures te voorkomen, is het wijs de beweging
geleidelijk weer op te pakken en met beleid.

Ook boven water is de temperatuursverandering
van belang. Veel hondenrassen krijgen het boven
de 20 Graden al warm en kunnen bij intense
activiteiten oververhit raken.
Laat je hond genoeg rust en schaduw zoeken.
Bied hem hierbij genoeg lauwwarm water aan
om te drinken. Koud water in de maag zorgt er
alleen maar voor dat het lichaam de vloeistof op

Begin met een half uurtje wandelen of 5 minuutjes
fietsen en bouw de duur en intensiteit elke dag
wat op. Als je zelf traag rondsjokt, moet je er
rekeing mee houden dat je hond dit ook doet.
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4. Pas op voor insecten

gaat warmen, met warmteproductie en dus een
warmere hond als gevolg.

Wanneer de hond hapt naar een vlieg of mug ziet
dit er vaak grappig uit. Hap, en hij heeft ‘m! Maar
het feit dat je hond een perfecte vliegenmepper
is binnenshuis, kan hem buitenshuis wel eens duur
komen te staan.

Boven de 15 graden Celcius kan het in een
afgesloten ruimte, zoals een auto, in korte tijd
enorm heet worden. Laat dus nooit je hond
alleen in de auto met warm weer, en zorg voor
voldoende verkoeling tijdens de rit.

3. parasieten worden ook wakker in de lente!
Wanneer het weer warmer en vochtiger wordt,
worden parasieten zoals teken en wormen
actiever. Het is dus van belang dat je dier op tijd
ontwormt en beschermt wordt tegen vlooien, luizen
en teken. Neem altijd een product dat bij een
dierenarts of dierenspeciaalzaak verkocht wordt.
Grote ongerelateerde winkelketens of online
bedrijven hebben onvoldoende kennis van dier
en gezondheid om deze producten op een veilige
manier samen te stellen.

In de lente vliegt er buiten van alles rond: van
bijen en wespen tot dazen en horzels. Grijpt je
hond in een melige bui zo’n prikker, dan riskeert hij
een fikse steek en een belachelijk uiterlijk.
Sommige honden zijn net als mensen allergisch voor
de chemicaliën die in de angel zitten.Hierdoor kunnen
ze ademhalingsproblemen en extreme zwelling bij
de steekplek krijgen. Het is dan noodzaak zo snel
mogelijk een dierenarts te bezoeken. Vermoed je dat
je hond heftig reageert op een insectenbeet? Bezoek
dan gelijk een dierenarts!
Pas ook op met het drinken van en zwemmen
in vervuild water. Op warme dagen kan in rustig
water blauwalg ontstaan, wat je hond kan
vergiftigen. Ook in poelen waar dode dieren in
drijven of bij verontreinigde grond loopt je hond
groot gevaar. Hou je hond aan de lijn tot je de
omgeving heb geïnspecteerd

Veel honden krijgen alleen een pijnlijke verdikking
in de bek. Dit is op zich niet levensbedreigend,
echter een steek op de tong of in de keel kan
gevaarlijk zijn! Door de zwelling zal de hond
moeite krijgen met ademhalen. Raadpleeg in dit
geval met spoed een dierenarts.
Controleer dus altijd of de angel uit de prikwond
is, anders heb je kans dat de angel “door” blijft
steken. Je kunt de pijn wat verzachten door een
mengsel van water met wat soda op de plek te
smeren. (mits je hond het toelaat..)

Denk aan leptospirose besmetting (door
rattenurine in het water), botulisme (door dode
watervogels) of de Giardia- parasiet (door besmet
water).
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Zwelling kun je verminderen door een
koelelement, in een doek gewikkeld, tegen de
steekplek te houden. Door de kou zal de pijn ook
minder fel zijn.

Sommige honden echter, hebben wat last met
effectief verharen. Help je hond daarom door hem
dagelijks te borstelen en hierna af te nemen met
een vochtige doek. Zo stimuleer je het proces en
voorkom je samenklittende plakken dood haar.

5. Hooikoorts bij honden!

Uiteraard heeft het ene ras veel meer haar kwijt
te raken dan het andere. Denk maar eens aan
de pakken haar die een Malamute verliest,
vergeleken met de drie losse haren van een
poedel.
Toch is het wijs het rui proces in de gaten te
houden. Wanneer het niet normaal verloopt, kan
dit op een parasitaire besmetting, vitaminen- of
mineralentekort of hormoonprobleem wijzen.
Soms verloopt de rui ook rommelig doordat de
omgeving onduidelijke signalen afgeeft. Dit is
bijvoorbeeld het geval met afwisselend warme en
koude perioden. Hierbij krijgt het lichaam niet de
duidelijke aanwijzingen die het nodig heeft voor
de seizoensovergang.

Helaas kan de hond net zo goed last hebben
van een pollenallergie als het baasje. Het is een
bekende vorm van atopie, wat een allergische
reactie op de omgeving inhoudt.
Door het dwarrelende stuifmeel gaan de
honden meer krabben, jeukende poten en
vachtproblemen ontwikkelen. Ook de ogen en
luchtwegen worden niet gespaard. Oogontsteking,
oorontsteking, hoesten en niezen bij mooi weer
zijn een goede aanwijzing voor hooikoorts. Bij
hondenrassen met uitpuilende ogen zie je dit
vaak.
Er zijn verschillende producten op de markt die je
dier verlichting kunnen brengen. Vermoed je dat
je hond hooikoorts heeft? Raadpleeg dan altijd
een dierenarts: zij kunnen helpen om de klachten
minder fel te maken en mogelijk een behandeling
starten. Dit laatste is echter alleen mogelijk bij
heftige gevallen van hooikoorts.

6. Help je hond uit zijn winterjas!
Zo na enkele weken warm weer zal je hond zijn
warme winterjas uit willen doen. Hij heeft ‘m
namelijk nergens meer voor nodig! Honden die
goed in hun vel zitten, zijn deze jas binnen een
aantal weken helemaal kwijt.
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7. De grote schoonmaak, let op je schoonmaakmiddelen!

Sommige honden hebben tijdens zo’n weekend of
midweek net zo’n plezier als hun baasje.

Als de winter voorbij is, gaat ons hele huis en tuin
op de schop. Schoonmaakmiddelen, pesticiden
en onkruidbestrijders zijn vaak echter giftig voor je
huisdieren, zowel bij inname als aanraking.

Er ook honden, die liever thuis blijven hangen
als een tiener met een mobiel. Vaak voelen ze
zich op een onbekend vakantie adres compleet
ontheemd..

Houd deze middelen altijd ver buiten hun bereik
en gebeurt er toch een ongeluk? Spoel de
aangetaste plek dan overvloedig met water.

Er zijn zo veel verschillen met thuis, dat de hond
van streek raakt. Dit kan zich uiten in piepen,
janken en algemene onrust, maar ook in heftigere
klachten zoals braken en lethargie.

Raadpleeg bij geval van inname altijd een
dierenarts en neem de verpakking van het
betreffende middel mee. Hoe meer informatie de
dierenarts heeft over het spul, hoe beter.

We spreken dan van heimwee. Eenmaal thuis,
zijn deze klachten vaak binnen de kortste keren
verdwenen.

8. Weekendje weg? Heimwee bij je hond!

Probeer de kans op heimwee te verkleinen door in
het begin dezelfde wandel- en voer routine aan te
houden als thuis.
Neem de volgekwijlde speeltjes je hond mee:
denk aan zijn voer, maar ook de mand, zijn
kleedje. Hoe minder verandering er tegelijkertijd
optreed, hoe makkelijker je hond zich aanpast.

9. Mag de hond wel meegenomen worden?
Natuurlijk is het beregezellig om de hond zoveel
mogelijk mee te nemen wanneer je van huis gaat.

Heerlijk, zo’n weekendje weg met z’n allen.
Onbekende natuurgebieden verkennen, fietsen,
lekker eten en natuurlijk luieren in de zon.
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Dus laat je hierover informeren bij een
bezoekerscentrum. Houd in alle gevallen je hond
hier aan de lijn.

Door het mooie weer, spelen lente-activiteiten zich
vaker buiten af dan in de winter. Maar is het wel
zo vanzelfsprekend dat je hond hier ook mee naar
toe mag?
Een natuurgebied is een perfecte locatie voor een
verfrissende wandeling. Maar voor broedende
vogels kunnen jij en je hond enorm veel stress
veroorzaken.
Broedende paren hebben al hun energie nodig
om hun eitjes uit te broeden en hun kroost groot
te brengen. Worden ze (te) vaak verstoord of
verjaagd, dan kan dit grote gevolgen hebben
voor de populatie. Houd dus altijd de regels
omtrent het broedseizoen in de gaten.
Ook in natuurgebieden met loslopend wild moet
je rekening houden met het aanwezige kroost.
Ouderdieren kunnen agressief worden wanneer je
hond hen benaderd of opjaagt. Ganzen kunnen
pijnlijk bijten!

Strandwandelingen of lekker spelen in de duinen
horen ook bij zonnig, warm weer. Maar niet op elk
strand zijn honden welkom, meestal staat dit op
borden aangegeven bij de algemene ingang.
Van de winderige open vlakte kan je hond erg
druk worden. Pas dus op met kleine kinderen, op
mooiere dagen is het vaak druk op het strand.
Een rennende, spelende hond kan bij een
volwassene makkelijk een gebroken been
veroorzaken, kleine kinderen lopen dus een
behoorlijk risico.

10. De hond onder controle houden.
Het klinkt misschien een beetje flauw, want mag
je hond niet lekker de winter uit zijn lijf ravotten?
Natuurlijk wel, maar zeg nu zelf: een ongeleid
projectiel is in geen enkele situatie handig.
Naast de wilde sprongen kunnen de lentekriebels
er ook voor zorgen dat je hond opeens overal op
wil kruipen. Dat is bij de meeste andere honden,
en hun eigenaren, niet echt gewenst.
Houd je romanticus dus in de gaten, voor de
bloemetjes en bijtjes het overnemen!
Veergeet niet zelf plezier te hebben met je hond
in de lente, je mood zal afstralen op je trouwe
viervoeter!

REGIONAAL ALARM NUMMER
4768750
VOOR GEHEEL ROTTERDAM EN
OMSTREKEN

Het wordt weer lente, ik ben al aan het
ontvlekken..
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Dierenambulances slaan alarm
over personeelstekort…
’Alleen uitrukken bij nood’
Dierenambulances door heel Nederland kampen
met een groot tekort aan vrijwilligers, waardoor
dieren in nood nog verder in de knel komen.
Groningen, Leiden, Zwolle, Deventer, Maasland,
Noord-Holland. Het is slechts het topje van de
ijsberg van dierenambulance-regio’s die aan de
bel trekken omdat ze de verplichte bezetting rond
de klok niet meer rond krijgen.
Schaars
„Het is lastig”, verzucht Lau Hijnan van de
Dierenambulance Leiden. Met zijn vrouw
Yvon runt hij sinds afgelopen zomer de
beestenziekenwagen. „Chauffeurs zijn nog wel te
vinden, maar goede bijrijders en telefonisten: ze
zijn schaars.”
Regelmatig staat de telefoon dus doorgeschakeld
naar het huis van de familie Hijnan en worden
vader, moeder en ook zoon midden in de nacht
uit hun bed gebeld om een gewonde egel te
redden. „We doen dit vanuit een passie, maar na
de zoveelste nacht weinig slaap is het wel heel
zwaar.”
Dierenambulance Nederland herkent het
probleem: vutters gaan definitief met pensioen en
’nieuwe’ vrijwilligers komen er nauwelijks, omdat
men het na vijftig jaar werken wel welletjes vindt.

Ze leven op giften, subsidies en loterijen en
draaien grotendeels op vrijwilligers.
„We kunnen alleen nog uitrukken voor
noodgevallen”, vertelt een medewerker van
de ziekenwagen in Zwolle. „Honden en katten
die een acuut gevaar veroorzaken voor de
verkeersveiligheid. Maar dode dieren of vogels in
nood moeten we steeds vaker achterlaten.”
In Groningen is het nog erger: in ’stad’ staat de
ambulance regelmatig helemaal stil.
Hoop in bange dierendagen is de jonge Charisse,
die naast een drukke baan vrijwilligerswerk doet bij
de dierenambulance in Leiden. „Het geeft zoveel
voldoening”, vindt ze. „Dan is het echt niet zo erg
dat het hard werken is.”
Maar Dierenambulance Nederland heeft liever
oudere vrijwilligers. „Die zijn wat rustiger en
ervarener”, vindt Joke van Berkel. „Daar is het
clowneske wel een beetje vanaf.”

Continuïteit
„Daarnaast is de bezem door de Wajong
gegaan”, vertelt Joke van Berkel van de
overkoepelende organisatie. „Die jongeren
worden aan het werk geschopt. Ze willen wel
vrijwilligerswerk doen, maar een avondje of
ochtendje per week. In deze branche heb je
continuïteit nodig.”
Ook veel bijstandsgerechtigden komen niet
meer aan hun vrijwilligersbaantje toe omdat
ze steeds vaker gewoon aan het werk komen.
Dierenambulances sluiten een contract met de
regio waarin ze beloven zorg te dragen voor
gewonde en dode dieren in dat gebied.
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Bewoner en hondjes aan de zuurstof na
keukenbrand
Een bewoner en twee hondjes hebben rook ingeademd bij een brand in Rotterdam-Kralingen.
De bewoner kon worden behandeld door ambulancepersoneel. Voor de hondjes moest de
dierenambulance komen.
De brand brak maandag kort voor 22:00 uur uit in de keuken van het huis aan de Buizenwerf. Een pan
met olie had vlam gevat. De brandweer had de vlammen binnen een paar minuten gedoofd.
De bewoners waren het huis al uit voor de brandweer aankwam. Toen de brand uit was, is de woning
geventileerd en vrijgegeven.

Deze foto's werden ons toegestuurd door Nieuws op Beeld.nl.
Deze zijn van de brand van afgelopen avond aan de Buizenwerf.
De hondjes worden door de Politie Rotterdam Rijnmond naar de Dierenambulance gebracht.
Waar zij zuurstof krijgen toegediend. Dankzij een perfecte samenwerking van de Brandweer, Politie en
Dierenambulance is alles goed afgelopen....
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Wanneer kan ik het meldnummer 144 bellen?
Bij meldpunt 144 meldt u mishandeling of verwaarlozing van dieren.
Dierenmishandeling en dierenverwaarlozing
Bent u getuige (geweest) van dierenmishandeling of dierenverwaarlozing? Bel dan het meldnummer 144.
Dierenmishandeling
Er is sprake van dierenmishandeling wanneer een dader opzettelijk een dier pijn doet of verwondt.
Verwaarloosde dieren
Bij verwaarlozing kunt u denken aan dieren die geen of onvoldoende water en/of medische zorg krijgen.
Of als de vacht, nagels of het gebit niet worden verzorgd.
Slechte huisvesting dieren
Bij slechte huisvesting kunt u denken aan een hond die buiten zit in een veel te klein hok. Of als er iets
anders mis is met de huisvesting van een dier.
Bereikbaarheid 144
Het meldnummer 144 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Is 144 om technische redenen
niet bereikbaar? Bel dan de politie via het landelijke nummer 0900-8844, of voor spoed 112.

In alle overige gevallen belt u met het landelijk nummer van de dierenambulances

0900-0245
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Geweld en agressie
Vrijwilligers van dierenambulances krijgen net als medewerkers van
andere hulpdiensten vaker te maken met geweld. Dat zegt Glenn van
Berkel, voorzitter van de in Nederland gevestigde Europese Federatie
van Dierenambulances (EFD).
Agressie tegen medewerkers van de dierenambulance is er volgens Van Berkel altijd al geweest. “In
tegenstelling tot de normale ambulance moet de dierenambulance netjes in de file wachten. We
mogen ook niet door rood rijden. Daarom kan het een tijd duren voordat we ter plaatse zijn als een dier
is aangereden. Als de eigenaar of omstanders er dan bij zijn en zij denken dat het dier nog te redden
was geweest, krijg je soms een flinke scheldkanonnade over je heen.”
Maar waar het vroeger bij schelden bleef, mondt het tegenwoordig sneller uit in agressie. “De
maatschappij is verhard. De vrijwilligers hebben een training agressie te beheersen gehad. Zelf heb ik
ook wat jaren op de ambulance gereden. Als iemand je uit begint te foeteren, kun je dat beter gewoon
negeren en niet in discussie gaan.”
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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.

www.knaagdierenpension.nl
Koop en winkel bij onze adverteerders / Want zij zijn de echte dierenvrienden
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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
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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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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 voordieren 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. Uw hulp is, nu en in de toekomst, is 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 websites 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
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:

Groene Hilledijk 252/254
3074 AD Rotterdam
Tel:0104327463

Rododendroplein 2 a
3053ES Rotterdam
Tel: 0104184918
info@slijterijpoot.nl

Pretorialaan 21-23, 3072 EE Rotterdam
Tel: 010-4856448
info@hetbroekenpaleis.nl

Corry’s Dierenwinkel

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.
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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 30 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
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 om €………...
per jaar (min. € 15,00) van mijn IBAN REKENING af te laten schrijven.
O ja, ik wil eurosponsor ® worden en machtig de Dierenambulance 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			
Vervoerskosten Donateurs		
Vervoerskosten geen Donateurs
Kosten voor een zone 			

€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 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
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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
Werkgroepen
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
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
Dieren Rampen Team Rotterdam Rijnmond

STEUN HET HULPFONDS!
GIRONUMMER NL44 INGB 0000 2322378
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