02322063.
NL13INGB00bu
lance helpen.
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Colofon

Inhoud

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
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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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Waterkoud.

natte sneeuwbui in. De hond loopt dan snuffelend
zigzaggend heen en weer en tilt elke 10 meter zijn
poot op om even een druppeltje los te laten. Tot
groot ergenis van het persoon dat aan de andere
kant van de lijn staat te verkleumen in zijn al door
de natte sneeuw doorweekte sloffen.

In de donkere dagen van de winter als de
gure koude wind je bijkans van je fiets blaast
zit de hond trouw te wachten tot het baasje
terugkomt van de lokale supermarkt om je
direct na binnenkomst uitbundig te begroeten,
zelfs als je maar 10 minuten weg bent geweest.
Dieren hebben heel andere perceptie van
tijd dan mensen. De blaas van een hond
bijvoorbeeld is dat ook. Het verschilt per hond,
maar doorgaans moet je er toch meerdere keren
op uit om de hond uit te laten. vooral met het
koudere weer van december tot maart staat
het knoppie van de hond vaak op springen.
Baaslief wil zichzelf op dat moment liever niet
uit zijn comfortabele bankstel sleuren waar hij
zich diep had ingegraven, om de hond uit te
laten. Hij kijkt dan zijn vrouw even aan die dan
opeens opzettelijk geïnteresseerd is in een een of
andere soapshow op teevee. Dan wordt er even
gezucht en gesteund waarop manlief toch maar
weer dapper de hond (die natuurlijk het wettige
eigendom van de vrouw en kinderen is ) uit te
laten. Met de hond als een dolle spagaat aan
de oprolbare hondenlijn llopt pa dan dapper de

Mopperend staat de goede man dan te prevelen:
Schiet op! open de sluizen en draai een bolus, ik
wil naar huis!. Maar de hond heeft doorgaans
andere plannen. En staat bij elke lantaarnpaal
een uitgebreide snuffelsessie uit te voeren. Op
gegeven moment is pa het dan ook helemaal
zat en trekt de hond weer richting huis waar de
makkelijke sofa staat. he he, daar ben ik van
af denk pas dan. Vrouwen hebben een net zo
merkwaardige timing als de hond, want op het
moment dat pa op de rand van zijn bed gaat
zitten om zijn sloffen uit te trekken mompelt zijn
vrouw tegen hem: laat je voor je gaat slapen
nog even de hond snel uit? Je was erg snel terug
vanavond... En in het holst van de nacht moet pa
omdat hij kouwe voeten had elke keer van bed af
om naar het toilet te gaan. Waterkoud..

Die van mij heeft zes lijnen aan elkaar gebonden en ligt nog op bed..
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Katten in de winter
Katten zijn over het algemeen niet snel te porren om het warme huis te verlaten en een tijdje in de tuin
van het winterweer te genieten.

Vorst en vacht
Katten met een ondervacht zullen in de winter
een dikkere vacht krijgen. Katten die buiten leven
hebben in de winter een vollere vacht om te
helpen de lichaamstemperatuur op pijl te houden.

Deze voorliefde voor warme slaapplaatsen was al
lange tijd bekend landarbeiders, zij konden door
te observeren hoe vaak en hoe lang katten op
deze plekken sliepen, voorspellen als er sneeuw of
vorst op komst was.

Wees voorzichtig met kleine en oude katten omdat
deze de kou minder goed kunnen tolereren:
kleinen katten kunnen de lichaamstemperatuur
nog niet heel efficiënt reguleren terwijl oudere
katten in de kou meer last kunnen krijgen van
ouderdomsgebreken als, artritis, verminderde
weerstand en verminderde spiermassa.

Een kat die gewend is om buiten te leven zal
kleine beschutte plekjes zoeken, waar hij in
een opgerolde positie zal slapen om beter de
lichaamswarmte vast te houden.
Groepjes van kleine katjes zullen er voor kiezen
om dicht tegen elkaar aan te slapen om op deze
manier warm te blijven.

Slap als en vaatdoek
Als de winter in aantocht is zullen katten nog maar
sporadisch en kort naar buiten gaan. De kat zal
zijn voorkeur voor slapen op warme plekken, zoals
in bed of naast de verwarming, meer laten zien.

Verder is het belangrijk om te weten dat één van
de favoriete verstopplekken van de kat, een nog
warme auto is: Kleine katten kruipen vaak in het
motorcompartiment en de grotere zullen boven
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Hoe houd je je kitten warm als een hot dog?
Om een kitten te beschermen voor de kou, kunnen
we hem simpelweg het beste binnen houden. Om
in te spelen op hun liefde voor warme plekken,
kunnen we een stoel of een kattenhangmat naast
een warmtebron plaatsen. We moeten spelletjes
met ze doen om het verblijf binnenshuis voor de
kitten aangenaam te maken. Indien we zorgen
voor buitenkatten (zwerfkatten of kattenkolonies)
kunnen we droge beschutte plekken voor ze
maken. Bijvoorbeeld door een kartonnen doos te
bekleden met nylon, te isoleren met polystyreen
en te vullen met dekens. Nog beter is te zorrgen
voor een afsluiutbare plastic krat die je bij
bijvoorbeeld bij de action haalt, waar je een
kattenluikje in zaagt. De dekens zullen regelmatig
vervangen moeten worden omdat deze anders
vochtig worden en de ingang moet zo klein
mogelijk zijn om warmte binnen te houden. Tot slot
moeten we ze voorzien van eten en drinken en dit
vaak vervangen om bevriezing te voorkomen.

de wielen slapen. Maak dan eerst wat herrie met
de wagen om eventuele katten uit de auto te
jagen, want je wilt toch echt niet poekie helemaal
verschepen richting je werkplek?

REGIONAAL ALARM NUMMER

4768750

VOOR GEHEEL ROTTERDAM EN
OMSTREKEN

vette
jus
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Aangereden reebok

Een reebok in Barendrecht is vrijdagavond uit zijn lijden verlost, nadat hij werd aangereden door een
auto. Dat gebeurde aan de Kilweg. De bestuurder is doorgereden, maar heeft later 112 gebeld.
Medewerkers van de dierenambulance hebben
het diertje boven water gehouden zolang het kon.
"Vlak daarna is het diertje uit zijn lijden verlost door
een jachtopziener."
Er is autopsie gedaan op de ree. De linkerknie en
het dijbeen bij het linkerachterpoot van het dier
waren gebroken. Ook had de ree twee gebroken
ribben aan de linkerzijde welke de linkerlong
hadden geperforeerd.
De automobilist die het ongeluk veroorzaakte
is doorgereden. "Mensen begrijpen niet dat dit
strafbaar is. Het is gewoon doorrijden na een
aanrijding."

"Hij is vol aan zijn rechterzijde geraakt", vertelt
Edwin Verhoeven van de dierenambulance. "Het
beestje was in shock en zowel bij zijn voor- als
achterpoten staken zijn botten uit. Hij was niet
meer te redden."
Rond 19:15 uur werd het diertje door een auto
geraakt aan de Kilweg. "Er schijnt een groep
reebokken te zijn, die daar in het natuurgebied
leeft. Deze is waarschijnlijk in zijn eentje gaan
oversteken."
Volgens Verhoeven kwamen veel meldingen over
het dier bij de politie binnen. "Omstanders hebben
het dier geprobeerd te vangen. Uit angst is het
dier in het water gesprongen."

9
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Het zit de laatste tijd niet mee voor de Dierenambulance Rotterdam en Omstreken (REO).
Nadat eerder al een noodkreet werd gedaan om nieuwe vrijwilligers, dreigt de organisatie nu ook nog
het onderdak kwijt te raken. De gemeente wil het pand in Rotterdam-Lombardijen verkopen, maar voor
die organisatie is de prijs veel te hoog.

Eigenaren Joke en Piet huurden het pand al die
tijd, eerst van een ontwikkelingsbedrijf en later
van een makelaar. Maar nu gaat het gebouw en
de bijbehorende grond de particuliere markt op.
"Dat is nog niet eerder gebeurd", zegt Joke. "We
mochten het altijd blijven huren."

van maximaal veertien dagen, maar het liefst zelfs
van maar 24 uur. In het gebouwtje zitten diverse
opvangruimtes.
Grote vraag is nu: waar moet de
Dierenambulance heen? "Het pand staat vol
met spullen, we hebben opvangruimtes, er
staan vijf wagens op het terrein. Waar ga je die
neerzetten?", vraagt Joke zich af.
Het doek zou al eind dit jaar kunnen vallen. "We
hebben in augustus voor het eerst wat gehoord.
Toen dachten we nog: zo'n vaart zal het niet
lopen. We rijden dag en nacht voor de gemeente,
die gaan ons er niet uitzetten. Maar toch wel."

Dierenopvang
Bij de Dierenambulance worden dieren enkel voor
nood opgevangen. Het gaat om korte verblijven

Zelf kopen
Enige optie om te blijven lijkt om de boel zélf te
kopen. Welk prijskaartje daar precies aanhangt,

De nood is hoog bij de REO. "We zitten nu in
de overleefmodus", zegt Joke van Berkel van
de Dierenambulance. De Dierenambulance
Rotterdam en Omstreken bestaat meer dan dertig
jaar. Daarvan zitten ze al 21 jaar in het gebouwtje
aan de Cartesiusstraat in Lombardijen.
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is nog niet duidelijk. "Het pand zal niet zoveel
kosten, maar het gaat om de grond", zegt Joke.
Volgens de wethouder mag de dierenambulance
als eerste een bod uitbrengen. "De wethouder was
wel zo coulant om te zeggen dat hij het zo laag
mogelijk houdt."
Joke denkt minimaal een ton nodig te hebben
voor de koop. "En we hebben zelf een spaarpotje,

DIERENAMBULANCE
ondanks alle ellende." Om dat geld bij elkaar
te brengen, is de stichting een doneeractie
begonnen.
"We willen hier echt niet weg, mensen weten
ons te vinden en we willen dit werk blijven doen.
Buiten het feit dat als we verdwijnen, de gemeente
ook de dupe is. Die mogen dan zelf de zwanen,
eenden en konijnen van straat halen."

help de dierenambulance te blijven bestaan.
dieren die onze hulp nodig blijven hebben.

Beste dierenvrienden,
Dierenambulance bestaat sinds oktober 1988. Tien jaar later in 1998 hebben wij van de gemeente Rotterdam een eigen vestiging gekregen aan de Cartesiusstraat 88.
De gemeente Rotterdam heeft in september 2019 laten weten dat zij de panden die in het beheer zijn van
de gemeente gaan afstoten(verkopen). Dit betekent dat ook onze vestiging waar wij al meer dan 21 jaar
onze werkzaamheden uitvoeren en dieren opvangen verkocht gaat worden.
De gemeente Rotterdam heeft aangegeven dat wij onze vestiging kunnen kopen. Dit is geweldig nieuws
omdat wij dan onze dienstverlening aan dieren in nood kunnen blijven uitvoeren vanaf de oude en
vertrouwde locatie.
Echter beschikken wij helaas niet over voldoende financiele middelen om onze vestiging te kunnen
kopen.
Dit betekent dat dierenambulance niet langer hulp kan bieden aan dieren in nood en zijn wij genoodzaakt het pand te verlaten.
Wij zouden graag nog jaren lang onze dienstverlening aan dieren willen aanbieden en vragen daarom
uw hulp.
Wij zijn een actie begonnen om te kunnen blijven bestaan en onze diensten te kunnen blijven uitvoeren.
Hier hebben wij een speciale bankrekening voor geopend: NL13INGB0002322063.
Help de dierenambulance helpen.
https://www.doneeractie.nl/help-de-dierenambulance-te-blijven-bestaan/-38651

En echt! Het is
net zo makkelijk
als het maken
van een selfie!!
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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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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..

Onze wagens worden gewassen bij:
Calandstraat 102
3125 BB Schiedam
010 – 437 5375
info@truckwash-schiedam.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8:00 – 18:00
(inrijden kan tot 17:45)
Zaterdag 7:00 – 15:00 (inrijden kan tot 14:45)
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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..

Terug naar school met:

TIGERNU.NL

REGIONAAL ALARM NUMMER
4768750
VOOR GEHEEL ROTTERDAM EN OMSTREKEN
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PORTOFOON COMMUNICATIE
...ook daar red je levens mee...

Al jaren maken dierenambulances gebruik van
portofoons en mobilofoons om betrouwbaar te
communiceren onder elkaar en met de meldkamer
Met de Portofoons van R&S en het Tetra netwerk van Entropia is ook
tijdens calamiteiten een verbindinding gegarandeerd. De congestie
op internet en de mobiele netwerken wordt hiermee ontweken.
Het netwerk doet het altijd, als er nood is, dan is er op ons netwerk
en onze dienstverlening te vertrouwen.
Maar ook een R&S en Entropia team van mensen die er altijd zijn.
Entropia is een digitaal portofonie netwerk bestemd voor
professionele gebruikers. We leveren spraak- en datacommunicatie
tussen mobilofoons en portofoons onderling en naar een centrale
meldkamer. Via GPS weten de meldkamermedewerkers precies
waar iedereen zich bevind. Met onze ComBus® Meldkamer software
maken we het voor de meldkamer medewerkers eenvoudig om met
de mensen buiten te communiceren en om incidenten snel en goed
te kunnen behandelen. Betrouwbaar, stabiel en met gegarandeerde
beschikbaarheid.
Entropia en R&S bieden aan alle dierenambulances nu een
unieke mogelijkheid om ook aan te sluiten. Waardoor landelijke
onderlinge communicatie mogelijk wordt.
AANBIEDING:

Portofoon vanaf 8 euro per maand
SALESNL@ENTROPIA.EU
TEL.+0888.333.000
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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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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.

Het doel!

GEEF JE KLEDING
EEN 2E LEVEN

Door kleding, mobiele telefoons, textiel
en schoenen in te zamelen genereert
de Dierenambulance 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!

WIE ZIJN WIJ

Waar kunt u het afgeven

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
mobiele telefoons, Kleding, textiel en schoenen bij ons in.

Op werk dagen tussen 12:00 en 14:30
Cartesiusstraat 88 3076 DD Rotterdam.
Of op afspraak: 0643544402 Wil u
het op laten halen, bel dan even 010
4321105. Of stuur een E-mail naar:
inzamelactie@dierenambulance.nl

DIERENAMBULANCE
Cartesiusstraat 88
3076 DD
Rotterdam
www.dierenambulance.nl Voor een
Gift of Donatie.:
IBAN: NL85INGB0001520129

REGIONAAL ALARM NUMMER 4768750
VOOR GEHEEL ROTTERDAM EN OMSTREKEN
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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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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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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

Terug naar school met:

TIGERNU.NL
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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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