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UW DONATEURS NUMMER, IS UW LOT NUMMER.
Als u donateur/lid ben van de dierenambulance, dan speelt u automatisch mee 

met de dierenambulance loterij.

Binnenkort krijg u meer informatie over de dierenambulance loterij.
Voor meer informatie kunt ook bellen 0643544402
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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..
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Boek met een Doel
Sinds mei 2014 beschikt de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam over een bijzondere winkel: Boek met een 
Doel. Het idee achter Boek met een Doel is simpel. De organisatie wil met de verkoop van tweedehands 
boeken een aantal lokale en nationale goede doelen financieel ondersteunen. Het idee is afkomstig 
van Alex Klingeman, eigenaar van de printshop Easy Repro. Hij is tevens de oprichter van de Stichting 
Boek met een Doel. De ruimte voor de boekwinkel, die ook gevestigd is in de printshop, is door hem 
kosteloos ter beschikking gesteld.

Vrijdag 26 januari was het weer zover. In de boekwinkel van Boek met een Doel aan de Nieuwe 
Binnenweg werden de waardecheques  uitgereikt aan de  Goede Doelen van 2017. Tijdens een 
besloten bijeenkomst werden die middag de opbrengsten voor de 10  genomineerde Goede Doelen 
bekend gemaakt. De stichting Boek met een Doel had met de boekverkoop in haar winkel ruim € 30.000  
omgezet, bijna een evenaring van de opbrengst uit 2016. Uit handen van de voorzitter van de stichting  
Alex Klingeman en een aantal medewerkers van de boekwinkel werd aan ieder doel de waardecheque 
overhandigd met daarop het gedoneerde bedrag. Alle afgevaardigden van de genomineerde Goede 
Doelen bedankten de medewerkers van de stichting voor hun inzet en enthousiasme waarmee zij deze 
donaties hadden mogelijk gemaakt.

De bijeenkomst werd onder het genot van een hapje en een drankje voortgezet, waarbij iedereen in 
de gelegenheid was om nader kennis met elkaar te maken en te vernemen waaraan het gedoneerde 
bedrag besteed zou worden.
 
Boek met een Doel, de boekwinkel waar je tweedehands boeken koopt en de opbrengst van jouw 
aankoop aan een goed doel schenkt.

ONZE WINKEL
Maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00
Zaterdag
10:00 - 17:00

Zondag Gesloten
Nieuwe Binnenweg 194
3021 GK Rotterdam
010 - 276 36 76
info@boekmeteendoel.nl
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Heb je onlangs een groene aanslagreiniger 
gekocht bij Action? 
Dan kun je er maar het best heel voorzichtig 
mee zijn, zeker als je een kat hebt. Daarvoor 
waarschuwt Radar. Het spul van het merk ‘Green 
Boots’ blijkt namelijk levensgevaarlijk voor katten 
te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit 
Utrecht, in opdracht van Radar. 

Brandwonden
Het consumentenprogramma liet de 
aanslagreiniger kritisch onder de loep nemen toen 
ze de ene na de andere klacht erover kregen 
van kattenbaasjes. Hun beestje had het middel 
opgelikt, met brandwonden tot gevolg.
 
Gif
De stof die alle ellende veroorzaakt is 
didecyldimethylammonium chloride, dat 
onverdund in de aanslagreiniger zit. “Het lijkt erop 
dat er iets in zit dat katten lekker vinden”, vertelt 
dierenarts Bram Kaptein aan Radar. “Ze rollen 
er doorheen en likken zich vervolgens helemaal 
schoon. Het gif komt dan binnen.” Hierdoor 
raken de slijmvliezen onherstelbaar beschadigd. 

Hoe meer vloeistof ze oplikken, hoe ernstiger de 
brandwonden zijn. Zo had Bram katten die na een 
week weer aten, “maar bij ernstige verbranding 
verschrompelt de tong, dan is euthanasie de 
enige optie.” 

Ook gevaarlijk voor mensen
Niet alleen katten, maar ook mensen moeten 
oppassen met het spul, wordt gewaarschuwd. 
Mors je met het middel op je huid? Spoel het dan 
direct af met water. Op je slippers het spul over de 
tegels verspreiden is daarom dus misschien ook 
niet zo’n goed plan. 

Verpakking aanpassen
Action heeft inmiddels ook op de kwestie 
gereageerd. De aanslagreiniger halen ze niet 
uit het assortiment, maar ze passen wel de 
verpakking aan met een duidelijke waarschuwing 
over het gevaar voor dieren. Zo adviseren zij zelf 
om goed op je huisdier te letten als je het spul 
gebruikt en je kat binnen te houden.
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Het tekenseizoen komt er weer aan!
Nu het weer een beetje warmer wordt kruipen de 
insecten uit hun schuilplekken na een periode van 
vorst, en van die insecten is de teek.
Teken zijn kleine spinachtige beestjes die veel 
voorkomen in het gras en in lage struiken.

Wanneer je hond daar langs loopt kan de teek 
zich op je hond laten vallen en zich in de huid 
nestelen. De teek zuigt bloed van de hond op.

Je hond zal van de teek zelf niet zoveel last 
hebben, hooguit wat lichte huidirritatie.

Het gevaar van teken is echter dat ze diverse 
ziektes over kunnen brengen. Daarom is het 
belangrijk om een teek binnen 24 uur te 
verwijderen. Tot die tijd is er namelijk nog geen 
verbinding tussen de maaginhoud van de 
teek en je hond en zijn er dus nog geen ziektes 
overgebracht.

Heb je gewandeld in een bosrijke omgeving? 
Controleer daarna altijd je hond om te kijken of 
hij ook teken heeft opgelopen. Ook als je een 
tuin hebt is et een goed idee om geregeld te 
controleren.
Teken nestelen zich het liefst op de kop of in de 

nek van je hond. Controleer ook altijd even de 
oren van je hond, zeker bij rassen met hangende 
oren. Ook willen ze nog wel eens voorkomen op 
de poten of op andere lichaamsdelen. Controleer 
daarom het hele lichaam zorgvuldig. 

Het verwijderen van een teek bij uw hond
Hoewel het verwijderen van een teek bij uw hond 
geen spoedgeval is, kunt u beter de teek direct 
verwijderen. Dit voorkomt de potentiële overdracht 
van gevaarlijke aandoeningen zoals de ziekte van 
Lyme. Het verwijderen van teken is vrij eenvoudig, 
het enige dat u nodig heeft is een tekenpincet.
Verdoof de teek niet met alcohol. Door de alcohol 
braakt de teek zijn maaginhoud in de huid van uw 
hond. Hierin kunnen ziekteverwekkende parasieten 
zitten.

Maak de teek goed zichtbaar door de haren 
rondom de teek goed uit elkaar te houden
Pak de teek met de pincet zo dicht mogelijk op de 
huid. Probeer niet in het lichaam van de teek te 
knijpen. Trek de teek voorzichtig uit de huid. Veel 
tekenpincetten adviseren om te draaien
Als u en (flos-)draadje gebruikt: maak een lusje/ 
schuivende knoop die u tegen de huid van uw 
hond/kat, om het hoofdje van de teek, redelijk 
strak trekt. Trek voorzichtig aan het touwtje om de 
teek uit de huid te verwijderen.
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Fikkie met vetrandje

Mensen hebben vaak de gewoonte om hond 
net dat beetje extra voer of een extra stukje kaas 
geven, de verleiding is soms groot. Zeker wanneer 
je weet hoe enthousiast hij erop zal reageren. 
Maar is het wel zo verstandig je hond te veel 
lekkers te geven? Wat zijn de gevolgen? Wat zijn 
de gevaren van overgewicht bij honden?

Wanneer heeft een hond overgewicht?
Het is absoluut geen ramp wanneer een hond 
met een klein laagje vet rondloopt. Bij koud 
winterweer zal dit je hond zelfs wat extra warmte 
opleveren. Wanneer wel problemen kunnen 
ontstaan is wanneer een hond meer dan tien 
procent meer weegt dan het normale gewicht. 
Vanaf dit punt wordt dan ook gesproken van 
overgewicht. Wanneer het extra gewicht boven de 
twintig procent uitkomt, wordt de hond zwaarlijvig 
genoemd.
 

Problemen bij overgewicht
Een hond met een sportief lichaam of een volgens 
de rasnormen uitziende hond wordt veelal als 
ideaal gezien. Overgewicht bij een hond wordt 
door velen dan ook als niet mooi ervaren. 
Belangrijker nog, overgewicht of zwaarlijvigheid 
zorgt voor fysieke problemen bij het dier. Het 
extra gewicht is een belasting voor pezen en 
gewrichten, met ontstekingen als mogelijk gevolg. 
Daarnaast neemt de kans op stofwisselingsziekten 
toe en verzwakt het immuunsysteem naarmate 
het gewicht oploopt. Hierdoor worden ze 
kwetsbaarder voor infecties.

Buiten de medische problemen die kunnen 
optreden, gaat natuurlijk ook de conditie van je 
viervoeter achteruit. Je zult merken dat het dier 
vaker rustpauzes nodig heeft tijdens de wandeling 
of spelen met andere honden. Ze kunnen 
soortgenootjes minder goed bijhouden.
Hond laten afvallen

Gezien de mogelijke problemen die kunnen 
optreden is overgewicht bij je hond een serieus 
probleem. Maar gelukkig kan overgewicht 
aangepakt en opgelost worden.

De basis voor een gezond gewicht ligt net als 
bij mensen in gezonde voeding en voldoende 
beweging. Wanneer het dier niet voldoende 
beweegt zal overbodige voedingsstoffen worden 
opgeslagen als vet. Het is echter niet verstandig 
je hond direct op een dieet te zetten. Successen 
die daarmee geboekt worden zijn meestal maar 
van korte duur. Kies in plaats daarvan liever voor 
speciale dieetvoeding. Dit voer is samengesteld 
met precies de vitaminen, voedingsstoffen en 
mineralen die je hond nodig heeft om op een 
goede manier structureel gewicht te verliezen.

Naast een aangepast dieet met speciale voeding 
is voldoende beweging een must. Gewichtsverlies 
laat zich pas zien wanneer het dier ook echt 
in beweging komt. Je hoeft niet direct uren te 
wandelen, maar maak met grote regelmaat een 
wandeling en doe dit bij voorkeur op een hoger 
tempo dan normaal. 
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REGIONAAL ALARM NUMMER 
4768750

VOOR GEHEEL ROTTERDAM EN 
OMSTREKEN

Wat misschien nog wel beter werkt is de beweging 
op een speelse manier te vragen van je hond. Laat 
je hond apporteren of doe een zoekspelletje. Dit 
zorgt naast de lichamelijke inspanningen ook voor 
geestelijke uitdaging. In de zomer is een zwemsessie 
een goede aanrader. Naast het plezier dat veel 
honden beleven aan zwemmen is het ook nog eens 
een goede workout voor het hele lichaam. Veel 
verschillende spieren worden aangesproken en de 
bloedsomloop wordt gestimuleerd.

Overgewicht voorkomen
Maar tot slot: voorkomen dat je hond overgewicht 
krijgt is natuurlijk het allerbeste! Zorg altijd voor de 

juiste voeding die is afgestemd op de activiteit 
en levensfase van je viervoeter. In de eerste 
levensfase geef je puppyvoeding, daarna 
voeding voor volwassen honden afgestemd op 
het activiteitsniveau van je hond. Wees daarnaast 
spaarzaam met het geven van lekkernijen. Wil 
je hem toch af en toe verwennen? Kies dan bij 
voorkeur niet voor worst of kaas, maar geef een 
hondenkoekje.

Misschien nog wel het allerbelangrijkste: zorg 
voor voldoende beweging! Daag je hond uit 
actief te zijn en wandel voldoende. Onvoldoende 
beweging is het als bij mensen een belangrijke 
oorzaak voor overgewicht bij honden.

Fijn om te horen dat je eindelijk eens aan 
het trainen bent op die lopende band..
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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
 Landelijk Nummer dierenambulance & Dierenhulpdiensten

13
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Zaterdagavond 14-04-2018 
Zaterdagavond 14-04-2018 
rond 19.30 uur kwam op de 
meldkamer dierenambulance, 
een melding binnen via de 
alarmcentrale brandweer. 
Er was een woningbrand 
gaande aan de Galileistraat te 
Schiedam, in de woning waren 
drie honden aanwezig. Dus 
werden door de centralist van 
de dierenambulance gelijk de 
wagen 6104 en de wagen 6103 
gestuurd.
De 6104 was in korte tijd snel 
ter plaatse mede het feit dat 
het vlakbij de woning van de 
chauffeur was.Het waren 3 
enorme terriërs 2x teef en 1x 
reu waarvan 1 teef in de 6104 
was geplaatst de twee andere 
honden zaten zolang in een 
politiebus, want dat teefje 

kon weer niet samen met het 
andere teefje en de reu was 
al helemaal niet gediend van 
andere mensen. Na aankomst 
van de 6103 heeft die de twee 
andere honden overgenomen 
en getracht deze medische te 
onderzoeken wat bij een teef wel 
lukte en bij de reu maar half want 
die hapte licht in boven been 
van de chauffeur. Na de controle 
en wat zuurstof te hebben 
toegediend bleek het mee te 
vallen. En na wat gekalmeerd 
te zijn konden de dieren weer 
worden overgedragen aan 
de eigenaren. En ook voor de 
chauffeur van de 6103 viel het 
gelukkig mee de hond had alleen 
even licht gebeten, gelukkig was 
er een familielid van de eigenaar 
erbij die ook snel ingreep.

Brand in Spijkenisse
Bij brand in een woning aan de Korenbloemstraat 
in Spijkenisse zijn zaterdagavond 4 katten gered. 
De dierenambulance uit Rotterdam, kwam met 2 
voertuigen ter plaatse en wist al snel 2 katten veilig 
te stellen. Ten tijde van de brand werden nog eens 

twee katten vermist. Gelukkig werden deze na een 
zoektocht in de woning aangetroffen en kregen 
direct zuurstof toegediend door medewerkers van 
de dierenambulance. Hopelijk zullen de katten 
snel gaan herstellen.
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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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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!

Westfalen Medical sponsort zuurstof op de 
dierenambulance

Een tweetal inbraken enkele jaren geleden waren mede 
de oorzaak dat dierenambulance REO de medische 
spoedritten moest staken. Maar dankzij sponsor Westfalen 
Medical zit de dierenambulance in dit opzicht weer 
helemaal op de rit. 

“Wij zorgen voor een beetje lucht. Letterlijk,” vertelt Tim 
Louwiesse van Westfalen Medical. “Ons bedrijf is namelijk 
gespecialiseerd in het leveren van medicinale zuurstof 
en apparatuur aan mensen die adem te kort komen. 
Voor hen is onze zuurstof van levensbelang. Zuurstof is ook 
een noodzakelijk element op de ambulance. Heel veel 
ziekenwagens die je ziet rijden zijn uitgerust met onze cilinders.” 

“Sinds 2017 voorzien wij ook de dierenambulance REO van zuurstof en handige hulpmiddelen. 
Onmisbaar in noodsituaties. Voor ons een logisch zijsprongetje en mooie manier om hulpverleners en 
dieren lucht te geven.”
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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 
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:

 
  

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 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   € 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
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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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