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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..

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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Tussendoortjes
Honden hebben een uitstekend gehoor. Zodra het
baasje met een chipszak gaat ritselen merk je hoe
goed het gehoor van je huisdier is. En dan merk
je ook hoe snel zo’n hond is want ze zitten op je lip
voor je een stukje chips in je mond kan proppen.
Honden schooien nogal wat af in hun leven.
Het jachtinstinkt van dit gedomesticeerde dier
is vooral de laatste decennia getransformeerd
naar een bedelinstinkt. Konden ze vroeger met
hun neus makkelijk een konijn traceren in een
veld, nu weten ze feilloos de lekkere hapjes bij
een bbq te vinden. Ze staan namelijk niet bij je
te schooien als je een stukje komkommer van de
tafel pakt, maar wél wanneer er een sateetje of
een braadworst van de grill wordt gehaald.

Een feestje of barbeque geeft dan ook een
verkeerd signaal af aan je hond, het zet hem aan
tot schooien puur als vraatzucht, maar een feestje
is bedoeld om de vraatzucht van het baasje te
bevredigen, en NIET die van het huisdier.
Je hond ergens in een kamer duwen of bench
waar die de gasten niet kan storen, maar wél alle
geuren kan opvangen is niet alleen een vorm van
kwelling, maar kan ook tot gevolg hebben dat de
hond zich luid kenbaar gaan maken met geblaf of
krabben aan de deur.
Dus wat geeft je je hond als je een feestje hebt?
allereerst maak je het de gasten duidelijk dat de
hong geen voedsel mag hebben die op de tafel
voor de gasten wordt opgediend. Pak het slim
aan en leg snacks klaar die toegespitst zijn op je
huisdier, zodat gasten die kunnen geven aan een
schooiende hond.

Maar zijn die tussendoortjes wel zo goed voor je
hond?
Zelfs voor de mens kan overdadig bbqen redelijk
ongezond zijn. Een hond heeft in tegenstelling
tot een kat geen limiet, het zijn bodemloze vaten
en ze zijn in staat te eten to ze bijkans ploffen, net
als sommige gasten op een BBQ die je kapitalen
kosten aan drank en vlees.

Wat voor snacks zijn er voor honden?
Kauwsnacks
De naam ‘kauwsnacks’ verraadt het eigenlijk
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al, deze zijn vooral voor de ontwikkeling en het
onderhouden van het gebit. Bij kauwsnacks kun je
denken aan: kauwstaven, kauwschoenen, kluiven,
botten, en dergelijke.

mensen betekent dit niet per se dat dit ook een
gezonde keuze is. Het gezondst is natuurlijk om
zelf hondensnacks te maken. Hier kun je een
droogmachine voor aanschaffen. Hiermee
kun je de meest gezonde tussendoortjes zoals:
stukjes groente, fruit, vis en vlees drogen voor
je hond. Aangezien niet iedereen hier zin in
heeft of tijd voor heeft raad ik je aan vooral te
kijken naar de ingrediënten van de snacks die
je in de supermarkt vindt. Kunstmatige kleur- en
smaakstoffen kun je dan het best vermijden en
veel vitaminen en mineralen zijn juist goed voor je
hond.

Trainingssnacks
Trainingssnacks worden gegeven bij het trainen
van de hond en zijn dus vaak kleiner van formaat.
Bij de trainingssnacks kun je denken aan kleine
snoepjes of brokjes. Hiermee kun je je hond tijdens
de training belonen.
Verwensnacks
Verwensnacks zijn vooral bedoeld als
tussendoortje. Hierbij kun je denken aan stukjes
vlees, snoepjes, koekjes, sticks, enzovoort.

Het kluiven op een vleesbot die je bij de
slager haalt is goed voor het gebit van een
hond en het eten van botten is goed voor het
spijsverteringskanaal van een hond, ook kun je er
verstopte anaalklieren mee voorkomen. Een bot
bevat daarnaast ook veel voedingswaarde zoals
calcium, vitamines, mineralen en vetzuren. Niets
dan lof voor het vleesbot dus.

De meeste fabrikanten vermelden op de
verpakking dat het een verantwoorde snack
is. Maar net als bij voedselproducten voor

Ik kon het niet over mijn hart krijgen om hem te
vertellen dat het BBQ seizoen al enkele maanden
voorbij is..
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Kattige insectenvangers
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Vrijwilligers gezocht

De Dierenambulance kan, op dit moment, nog nieuwe vrijwilligers gebruiken.
Wij zoeken: CHAUFFEURS, BIJRIJDERS en CENTRALISTEN (m/v).
Algemene eisen:
• Representatief, sociaal vaardig, klantvriendelijk
• Stressbestendig
• Ook in minder prettige omstandigheden goed functioneren
• Inlevend in het leed van andere mensen
• Affiniteit met dieren en mensen
• Goed kunnen samenwerken
• Flexibel, kunnen improviseren
• Open houding om kennis op te doen en om kennis te delen
• Woonachtig in het werkgebied
• Bereid om aangeboden cursussen te volgen en vrijwilligersbijeenkomsten bij te wonen
• Goede fysieke conditie
• Maximumleeftijd 70 jaar
• Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Chauffeur:
• In het bezit van geldig Nederlands rijbewijs B
• Minimumleeftijd 23 jaar
• Eerste verantwoordelijke op de ambulance
• Verantwoordelijk omgaan met het materieel (je kunt hierop aangesproken worden)
• Schoonhouden van het materieel
• Schadevrij kunnen rijden
• Boetes zijn voor eigen rekening
• Volgen rijvaardigheidstraining en herhaling
Bijrijder:
• Verzorgen van een correcte administratie
• Ondersteunen van de chauffeur waar nodig
• Communicatie met centrale
• Minimumleeftijd 18 jaar
Centralist:
• Contactueel goed onderlegd naar melders (advies geven), vrijwilligers (aansturen),
opvangadressen en hulpdiensten
• Handig met smartphone, computer, Portofoon en internet
• Werken met Tom Tom webfleet en/of ermee willen werken en kennis hiervan opdoen
• Nauwkeurig
• Analytisch (welke gevallen/zaken hebben prioriteit)
Bedenk voor u zich opgeeft:
• Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend
• Na aanmelding wordt er op u gerekend
• Dierengeluk is uw salaris…
Ook ú kunt vrijwilliger worden!
mail naar info@dierenambulance.nl. Vermeld in ieder geval uw contactgegevens. De benodigde kennis
doet u op door met een van onze ervaren vrijwilligers mee te rijden.
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OLIERAMP 2018

Het is alweer elke weken geleden dat we zijn ingezet bij de olieramp op de nieuwe waterweg. En ik moet
zeggen wat is er hard gewerkt door een hoop collega's zowel voor als achter de schermen ik en ik denk
ook het bestuur van de dierenambulance zijn zo trots dat we dit hebben gedaan.
Vandaag is de laatste inzetdag voor ons na een
lange week zweten en ploeteren gaat de 6104 de
laatste ritjes doen met gevangen zwanen en ga ik
op acd de calamiteiten tent verder opruimen zodat
die weer klaar is voor een volgende inzet.
Ook achter de schermen heb ik niet stilgezeten
tussen me eigen werk door ben ik het
aanspreekpunt gebleven voor de collega's die
langs de nieuwe waterweg bezig waren en heb ik
zoveel mogelijk geprobeerd dingen te regelen.
We hebben ondertussen ook weer onze
voorraadspullen een beetje op orde dankzij een tal
van sponsoren:
#trustsafetynl sponsort ons 2 zwemvesten en 50
wegwerpoveralls
#nemadbv sponsorde 10 paar handschoenen en
25 wegwerpoveralls
#boek&co sponsorde halve doos badlakens
#rungis sponsorde 20 kilo bananen, 10 kilo
gesneden andijvie en een kist kropsla (voor eten
van de zwanen)
#gamma ridderkerk sponsorde 2 partytenten voor
de bemanning tegen de zon
#jumbo spinozaweg sponsorde de lunch voor de
mensen die de tent aan het schoonmaken en
opruimen zijn

#cheezeconnection sponsorde eveneens broodjes
voor vrijwilligers
Al deze bedrijven zijn enorm bedankt voor hun
donaties en hun medeleven.
Ook is er via de burgemeester van maassluis
mijn bewondering uitgebracht naar de mensen
uit maasluis en omgeving die zondag massaal
met spullen (soms betaald uit eigen zak) naar de
deltaweg zijn gekomen om ons daar te helpen.
Ook heb ik via mail alle ambulance diensten uit het
land bedankt die naar maassluis zijn gekomen.
Ook wil ik niet vergeten dat John Houweling
van da vlaardingen op een boot van de
roeierszondagochtend onwel is geworden en een
hartstilstand heeft gehad ik heb contact met zijn
vrouw en dankzij het snelle optreden van de roeiers
en een AED heeft hij het overleeft en maakt het
naar omstandigheden goed.
De samenwerking tussen alle betrokken partijen
was perfect en met zijn allen hebben we enorm
veel zwanen kunnen vangen en naar de diverse
opvanglocaties kunnen brengen.
Tevens heb ik de oude doneeractie aangepast om
geld in te zamelen:
https://www.doneeractie.nl/olieramp-nieuwewaterweg/-16065
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‘Hartverwarmend om te zien hoe vrijwilligers en
hulpverleners hebben samengewerkt’

Maassluis toonde zich op haar best bij de
opvang van de door de olie besmeurde vogels.
Burgemeester Haan is trots op alle vrijwilligers en
de hulpverleners die keihard hebben gewerkt om
de vogels te helpen.
Burgemeester Haan: ,,Ik ben zondag een paar
keer naar de plek gegaan waar de zwanen eerst
werden opgevangen bij de pont en later ook
op de Heldringstraat, bij het Stadsbedrijf. Ik heb
echt enorm veel respect voor alle vrijwilligers en
professionals die zich met hart en ziel hebben
ingezet om de met olie besmeurde zwanen en
andere vogels te redden. Dat doet echt wat met

je, als je zo’n prachtige vogel volkomen hulpeloos
ziet en letterlijk zijn koppie laat hangen, ik heb dat
ook aan de vrijwilligers gemerkt. Ik wil ze graag
bedanken voor hun hulp. Dat geldt uiteraard ook
voor het Stadsbedrijf.
Het was hartverwarmend om te zien hoe
vrijwilligers uit Maasssluis en het hele land en
de hulpverleners in goede sfeer met elkaar
samenwerkten en hoeveel de inwoners van
Maassluis aan spullen hebben gebracht. Ik heb
bericht gekregen van de Dierenambulance
Rotterdam en Omstreken dat ze graag alle
inwoners van Maassluis wil bedanken die hebben
meegeholpen.
De vogels die bij het Stadsbedrijf waren
opgevangen, zijn dinsdagmiddag overgebracht
naar de opvanglocatie bij de Maeslantkering voor
verdere zorg. Alle vogels die bij het Stadsbedrijf
zijn opgevangen, hebben het dankzij de goede
zorg overleefd; er zaten ook twee zwanenpaartjes
bij.”

Slang in Huis Help !!!!!

Hedenmiddag komt er op de meldkamer een paniek telefoontje binnen, melding dat er een slang
in huis rondkruipt de bewoners waren in paniek en niet blij met hun onverwachte en onuitgenodigde
visite. Gelukkig was het een onschuldig wurgslangetje, een rode koren of rattenslang ( Elaphe
guttata ).
Toch is dit de 5e melding van ontsnapte slangen
in diverse regio's. En dus een oproepje aan
eigenaren van reptielen. PAS OP UW DIEREN!!
Leken hebben geen idee wat zij voor zich
hebben. En een onverwachte ontmoeting met
een slang roept paniek op. Dus tijdens het
voederen of water verversen, DEURTJES DICHT!!
Alvast bedankt namens de Dierenambulance.
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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
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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!

REGIONAAL ALARM NUMMER
4768750
VOOR GEHEEL ROTTERDAM EN
OMSTREKEN
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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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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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