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ALS STUKJE OUD VUIL LANGS DE 
WEG GEVONDEN
24-02-2016 Purmerend

Zonder aankondiging staat een inwoner van Purmerend bij ons aan de meldpost.  Hij vertelt 
dat hij een probleem in zijn auto heeft liggen. Een van onze collega’s gaat met hem mee naar 

buiten in de veronderstelling dat de man zeer waarschijnlijk een vogel los in zijn auto heeft.

Als zij in de wagen kijkt ziet zij geen vogel, geen hond, 
geen kat maar een heel klein geitje.
De man vertelt dat hij het diertje (dat pas geboren is) 
langs de weg heeft gevonden ergens in de buurt van 
Mijdrecht. Een moederdier in geen velden of wegen 
te bekennen.

Hij heeft het diertje opgenomen om het bij ons te 
brengen omdat hij zeker weet dat wij wel een opvang 
voor het diertje kunnen regelen. En de opvang is 
binnen enkele minuten al geregeld. Als we iemand 
van de opvang aan de telefoon hebben, wordt het 
diertje blatend de meldpost binnen gebracht. 

We hoeven niet veel te vragen, het is direct: ja kom 
maar brengen!!!
Binnen een half uur is het jonge geitje op de plaats 
van bestemming. De dierenarts heeft hem nage-
keken, de navel ontsmet en het geslacht bepaald. Het 
blijkt een pasgeboren geitenbokje te zijn dat amper 
één uur oud zal zijn. De echtgenoot van de dierenarts 
weet meteen een naam voor hem, Teuntje. Teuntje 
omdat het met onze ambulance Teun gebracht is.
De zesjarige dochter neemt zelfstandig de volledige 
zorg van Teun op zich. Ze weegt hem, maakt de fles 
voor hem klaar, voed hem, houd bij hoeveel hij drinkt 
en wanneer hij weer een flesje moet. Dat ze dat heel 
goed heeft gedaan blijkt wel als wij een week of drie 
later Teun weer zien. Een vrolijk aanhankelijk lief bokje 
komt direct naar ons toe als we zijn naam noemen.
Bij deze willen wij alle betrokkenen heel hartelijk 
danken voor de hulp en liefdevolle opvang van Teun.
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• Dierenkliniek Grevelingenmeer
  Tel. (0299) 648000
  0900-3437362
• Dierenkliniek Waterland
  Tel. (0299) 435674
  0900-3437362
• Dierenartsenpraktijk Purmerend
  Tel. (0299) 421000
  0900-3437362
• Dierenartsenpraktijk Weidevenne
  Tel. (0299) 471074

• De Volendamse Dierenkliniek
  Tel. (0299) 366709
  0900-3437362
• Dierenartspraktijk Edam
  Tel. (0299) 748071
• Dierenkliniek Oosthuizen
  Tel. (0299) 401370
• Dierenartsenpraktijk Monnickendam
  Tel. (0299) 653031
• Dierenkliniek Broek
  Tel. (020) 3316661
• Dierenartsenpraktijk Landsmeer
  Tel. (020) 4821854

DIERENARTSEN REGIO WATERLAND

OVERWEEGT U DIERENAMBULANCE 
WATERLAND FINANCIEEL TE STEUNEN? 

Doet u dit dan rechtstreeks aan 
de Stichting dierenambulance 
Waterland, ING (NL 78 INGB 000) 
4056417 en niet via bijvoorbeeld 
Dierenlot, Dierenbescherming, 
Stichting Menodi of welke 
andere organisatie dan ook. 
Want wij zijn hier niet bij aange-
sloten en krijgen hier geen geld 
van!!

 
Wij hebben geen jaarlijkse 
collecte, wel  kunt u onze 
collecte bus tegen komen bij 
dierenartsen, dierenwinkels e.d.

WAT KUNT U DOEN ALS 
UW HUISDIER VERMIST IS?
HET VERMISTENFORMULIER OP 
ONZE WEBSITE INVULLEN.
WWW.DIERENAMBULANCE-PURMEREND.NL 

Zieke, gewonde, zwervende en overleden huisdieren waarvan de eigenaar niet 
bekend is worden bij ons op de website geplaatst (onder het kopje: Gevonden 
dieren)

* Indien uw hond vermist wordt is het verstandig om zo snel mogelijk telefonisch 
contact met ons op te nemen : 0299-432338
Vaak is de hond al bij de dierenambulance aangemeld als gevonden

ZIE OOK: 
www.amivedi.nl
https://dierenopvangcentrumwaterland.dierenbescherming.nl/
www.dierenopvangcentrumwaterland.dierenbescherming.nl 
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KAREL
Ruim twee jaar leeft in de Baanstee Oost een cypers/witte kat in het wild. Via een door de storm 

omgewaaide boom weet de kat op een gegeven moment het wilde kattenverblijf bij het DOC binnen 
te dringen. Al snel hebben de verzorgers door dat er voor hun een vreemde kat verblijft.  Nadat de kat 
gevangen is wordt hij gecontroleerd op een chip (deze heeft hij niet), wordt ingeënt, gecastreerd en krijgt 
hij een chip. Omdat niemand de kater mist en hij erg schuw is, wordt hij weer vrij gelaten in de Baanstee.

Ineens verschijnt de kat rondom de meldpost van de 
dierenambulance. Wij maken een foto. Plaatsen een 
oproep op onze website en facebook pagina. Helaas 
geen enkele reactie. Als de winterperiode aanbreekt 
zorgt Pim er voor dat er een hok met isolatie en een 
dik pak stro voor hem klaar staat. Elke nacht maakt hij 
daar gretig gebruik van. Beetje bij beetje weet Pim het 
vertrouwen van de kater te winnen. Na verloop van 
tijd weet hij hem zelfs via het raam de kantine binnen 
te krijgen.
En dan gaat het snel, hij wordt steeds vrijer en komt 
geregeld binnen om de nacht door te brengen. Zelfs 
de vrijwilligers begint hij te vertrouwen en hij laat zich 
door iedereen aaien. 
Inmiddels hebben wij de kater de naam Karel 
gegeven en zijn we allemaal stapel gek op hem 

geworden. Een lieve zeer aanhankelijke kater die niet 
meer weg te denken is in onze meldpost.
Op 12 januari 2016 moet onze geliefde poes 
Bella inslapen, en Karel is er bij en gaat naast het 
lichaampje van Bella liggen.  21 januari tijdens 
het koffiedrinken is Karel enorm vrijerig, hij maakt  
meerdere kroel rondjes langs de aanwezige in de 
meldpost. Het lijkt wel of hij afscheid aan het nemen is.  
S’morgens 24 januari gaat Karel gewoon weer naar 
buiten zo als elke dag maar hij komt niet meer terug. 
In eerste instantie maken wij ons daar niet zo druk om, 
het is redelijk mooi weer en dan kan hij wel ergens in 
het gras bij de slootkant zitten. Maar Karel komt niet 
terug. Uren, dagen, nachten en weken lopen wij te 
zoeken, te roepen en brengen flyers rond. Ons leven 
en dat van de vrijwilligers ligt aardig overhoop. Immers 

Karel is altijd van de partij maar nu ineens nergens 
te bekennen. Steeds weer lopen we de Baanstee 
rond, zoeken in sloten, zoeken bij het asiel en andere 
bedrijven, we doen wat we denken dat goed is. We 
vinden Karel maar niet.
Tot één van onze mensen drie weken later een aparte 
droom heeft. Zij ziet in die droom een sloot en een 
stem zegt: heb je hem nu nog niet? Hij ligt er nog 
steeds.

Diezelfde middag wordt Karel in de sloot achter 
de meldpost aangetroffen. Achteraf hebben wij 
vernomen dat iemand op 24 januari had gezien dat 
er een kat in de sloot zwom en dacht dat hij er zelf wel 
uit kon komen. Helaas is er geen alarm geslagen of 
een helpende hand geboden aan de kat (Karel dus) 
en heeft hij het met de dood moeten bekopen.
Het gemis van Karel maar ook van Bella is enorm en 
de impact bij ons is groot. Ook al is het ons werk om 
met overleden dieren om te gaan,  ook wij ervaren 
verdriet tijdens en na het overlijden van ons huisdier. 
Ook voor ons blijft het heel moeilijk om afscheid te 
moeten nemen. 
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U heeft vast wel eens onze ambulance zien rijden en bij u zelf gedacht: “wat doen die eigenlijk?”

Stichting Dierenambulance Waterland is een op basis van professionele beroepskrachten 
en vrijwillige krachten draaiende organisatie, die zich al sinds 5 augustus 1978 inzet voor de 

eerste hulp, transport, opvang van dieren in nood en van zieke en van overleden dieren.

Dierenambulance Waterland beschikt over een huurpand, twee volledig ingerichte ambulances met mobiele 
zuurstofapparatuur, vang/dwangmiddelen etc., een kadaverauto en een tweepaardstrailer.
Alle chauffeurs zijn gecertificeerd om EHBO te bieden op de ambulance en om een meldkamer te  besturen.

• Het verlenen van eerste hulp aan zieke of gewonde dieren op straat en in huis.
• Dieren in nood en/of zwerfdieren transporteren naar een dierenarts en/of dierenopvangcentrum
• Klinische ritten van dieren samen met hun eigenaar, die zelf niet over vervoer beschikken, voor transport van 

en naar de dierenarts, dierenasiel, dierenpension, dierencrematorium of begraafplaats
• Transport van aangemelde kadavers van (zwerf-) dieren
• In opdracht van verschillende instanties bieden wij hulp aan dieren o.a. bij een woningbrand, verkeerson-

geluk, huisuitzetting en inbeslagname
• In beslag genomen dieren transporteren naar een aangewezen justitiële opslaghouder
• Alleen in geval van nood: opvang en verzorging van dieren
• Het bijhouden van een gevonden en vermiste register
• Het geven van voorlichting op scholen en verenigingen
• Het chippen en registreren van honden en katten

EXTRA BEVOEGDHEDEN:

• 2 medewerkers zijn gecertificeerd met “het opmerken en omgaan met dierenmishandeling op een forensi-
sche verantwoorde wijze”.

• 2 medewerkers in dienst die in bezit zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van de wapens verdoof-
pistool/verdoofgeweer.

• Vaste medewerkers hebben bevoegdheid om een blaaspijp te gebruiken

Deze laatste 2 punten kunnen ingezet worden bij gevaarlijke en agressieve dieren.

Naast alle basis materiaal heeft Dierenambulance Waterland  ook:
 
• 2 Katten vangkooien 
• 2 katten opdrukkooien
• 2 Honden vangkooien
• 2 knaagdier vangkooien
• Deze kunnen gebruikt worden bij moeilijk vangbare dieren
• 3 mobiele zuurstof automaten
• Op het terrein van de DAW staat een niet verplaatsbare container waar allerlei transportmiddelen, dekens 

en manden klaar staan voor calamiteiten.
Regio Noord-Holland kan hier gebruik van maken als dit nodig mocht zijn
 

ONS WERKGEBIED:    

WERKZAAMHEDEN 
DIERENAMBULANCE WATERLAND

Beets 
Marken 
Beemster (Midden)
Middelie
Beemster (Noord)
Monnickendam
Beemster (Zuid Oost)
Oosthuizen
Beemster (West) 
Overleek

Broek in Waterland
Purmer
Den Ilp 
Purmerend
Edam     
Purmerland
Etersheim    
Schardam 
Hobrede    
Uitdam

Ilpendam    
Volendam
Katwoude    
Warder 
Kwadijk 
Watergang
Landsmeer    
Zuiderwoude 
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UW HOND OF KAT 
LATEN CHIPPEN BIJ DE 
DIERENAMBULANCE PURMEREND
Sinds 22 December 2004 zijn er 2 medewerkers bekwaam/bevoegd om een Identificatiechip bij een 
hond/kat onder de huid te injecteren.

• wij berekenen GEEN consult
• wij berekenen alleen de identificatiechip 

en het registreren van uw hond/kat
• Wij chippen uw huisdier voor € 22,50
• Eventueel komen wij ook bij u thuis, dan 

brengen wij wel voorrijkosten in rekening
• Voor informatie of het maken van een afspraak 

kunt u bellen; 0299-436084/432338

 
 
 
 

JONGE VOGEL TIJD IS AANGEBROKEN 
BIJ DE DIERENAMBULANCE

21-03-2016 werd het eerste Tortel jong van dit jaar 
binnen gebracht.
Net uit het ei en zo uit zijn nest gepikt door een kraai.
Dit hele tafereel werd aanschouwd door een familie 
uit Monnickendam.
Het jonge Torteltje wist uit de snavel van de grote kraai 
te komen en kwam met een zachte landing op de 
grond. 
De familie kon dit kleine hoopje niet zo laten liggen 
en terugplaatsen was geen optie. Vrij snel werd het 
Torteltje naar onze noodopvang gebracht.

Het voeden kon beginnen en kreeg de naam Grobbe 
kuiken. Na ruim 10 dagen is Grobbe kuiken naar de 
vogelopvang de Bonte Piet in Midwoud gebracht 
waar de zorg word overgenomen.
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Ja, ik word donateur van de Dierenambulance!

JA, ik word donateur van de Dierenambulance voor minimaal € 12,50 per jaar

JA, ik help de Dierenambulance met een éénmalige gift

JA, ik heb geld overgemaakt op IBAN: NL 78 INGB 000 4056417

Naam:..........................................................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................ Postcode: .......................................................................................................................

Woonplaats: ................................................................................................................................................................................................

Telefoonnr.: ........................................................................................................ Email: .....................................................................................

Handtekening: ............................................................................................................................................................................................

St. Dierenambulance Waterland • Volume 24 • 1446 WJ Purmerend
Alarm: 0299-432338 Info: 0299-436084 • www.dierenambulance-purmerend.nl

DE DIERENAMBULANCE VERDIENT 
MIJN STEUN
VINDT U HET OOK BELANGRIJK DAT DIEREN, WAAR ANDERS NIET MEER 
NAAR OMGEKEKEN WORDT, GEHOLPEN WORDEN?  WIJ VERGETEN ZE NIET.

Het hele jaar door helpen wij deze dieren, dag in dag uit, door weer en wind staan onze gediplomeerde 
medewerkers en vrijwilligers klaar om deze  dieren te helpen.
Mede daarom  zijn wij  trots op onze medewerkers en vrijwilligers.

HELPT U OOK MEE?
Wij vragen niet veel, alle kleine beetjes helpen mee.
De ambulance kan en mag nooit stilstaan.

Ik zeg altijd; Iedere dag is voor ons dierendag.
Pim Langereis

WIJ STAAN 24 UUR, 7 DAGEN IN DE WEEK OOK OP ZON-EN FEESTDAGEN KLAAR.

U kunt donateur worden voor minimaal € 12,50 per jaar.
Ook kunt u de Dierenambulance helpen met een eenmalige gift.

Dit kan op de volgende wijze: 
• via onze website, zie: www.dierenambulance-purmerend.nl onder kopje Donatie.
• Of via de coupon hier onder.

INFO@DIERENAMBULANCE-PURMEREND.NL
MET ELKE EURO ZIJN WIJ BLIJ
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PAPEGAAI RICO
06-03-2016 Purmerend, Rotan/Sawastraat
Begin van een frisse zondagavond vinden mensen een grijze roodstaart papegaai op straat. Zij 
bedenken zich geen moment en weten het dier met behulp van een sjaal te vangen. Thuis aangekomen 
bellen zij de dierenambulance met de vraag of deze de papegaai kan komen ophalen.

In de meldpost wordt de papegaai helemaal nage-
keken op eventuele verwondingen, of hij een voetring 
draagt, gechipt is en natuurlijk of hij gekortwiekt is. 
Gelukkig heeft hij geen verwonding, maar jammer 
genoeg ook geen ring en/of chip. Een eigenaar 
kunnen wij dan ook niet bereiken op deze manier.
Vervolgens plaatsen wij een oproep op onze website 
en facebookpagina.
(Om de vogel uit handen van handelaren te houden, 
geven wij zo min mogelijk info op de site over de 
gevonden papegaai.)

Naarmate de papegaai langer in onze meldpost 
verblijft krijgen wij steeds meer informatie van hem 
zelf. Hij noemt zijn naam, zegt  allerlei woorden die hij 
van zijn huisgenoot heeft geleerd en fluit verschillende 

deuntjes. Alle woorden schrijven wij op. De eigenaar 
meld zich een aantal dagen later en wij horen uit de 
mond van de man meteen al enkele woorden die 
de vogel ook zegt. Ook zegt de man dat zijn vogel 
Coco heet. Het kan niet missen, dit is de rechtmatige 
eigenaar.

Wist u dat ook papegaaien van een 
chip voorzien kunnen worden?!!!
Deze worden over het algemeen door gespecia-
liseerde vogelartsen in de borstspier van de vogel 
ingebracht.  Soms krijgt de vogel een klein roesje (gas)
narcose. Direct na de behandeling komt de vogel ook 
weer heel snel bij. Hij heeft dan niets van de behan-
deling gemerkt.

 

Dierenkliniek Centrum Oost, Oostenburgergracht 182, 020-6206611  www.dierenkliniek-centrum-oost.nl
Dierenkliniek IJburglaan, IJburglaan 983, 020-4161435  www.dierenkliniekijburg.nl
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OVERVERHITTING BERNER SENNEN
03-04-2016 Monnickendam, Hemmeland
Na een redelijk rustige zondag kwam er een zeer verontrustend telefoontje vanuit het Hemmeland.
Aan de telefoon een kalme eigenaresse van een Berner Sennen hond. Zij verteld dat ze aan de wandel zijn 
en dat de hond is gaan liggen en zo raar doet. Tijdens het gesprek houd zij de telefoon dicht bij de hond.

Onze alarmbellen beginnen direct te rinkelen, warm 
weer, ernstig snel hijgende hond. Dat kan maar één 
ding betekenen. OVERVERHITTING!!!
Aan de telefoon direct instructies gegeven, zorg voor 
(sloot)water en koel met name de kop van de hond. 
Stuur iemand naar de ingang van het Hemmeland en 
laat deze de dierenambulance op vangen.
Onmiddellijk wordt de ambulance naar het Hemme-
land gestuurd waar iemand bij de ingang al op ons 
staat te wachten. Gezamenlijk spoeden wij ons de 
smalle paden over op weg naar de hond en zijn 
eigenaren.

Opnieuw instructies geven om water te halen en 
de kop van de hond te koelen. Zuurstofautomaat 
aangezet en de hond van zuurstof voorzien. Onder-
tussen nemen wij rectaal de temperatuur van het dier 
op. Deze was inmiddels opgelopen tot boven de 42.8 
graden. Ondertussen bellen wij de dichtstbijzijnde 
dienstdoende dierenarts en vertellen hem wat er 
gaande is. Meteen naar de praktijk komen, wij komen 
er ook aan zegt de dierenarts.
Aangezien de hond al in de ambulance ligt, kunnen 
wij direct richting de praktijk vertrekken.
Binnen afzienbare tijd zijn we bij de dierenarts en 
kan de medische hulp ingezet worden. De lichaams-
temperatuur is inmiddels opgelopen naar 43.8 
graden. Met man en macht word er gewerkt om 
de temperatuur te laten dalen. De dierenarts geeft 
de nodige injecties, de assistente is druk met het 
koelen doormiddel van lauw water en natte lappen, 
wij ondersteunen daar waar nodig is en zorgen er 
voor dat de hond continu extra zuurstof binnen krijgt. 
Drie spannende uren verstrijken en dan eindelijk is 
de temperatuur gedaald en is in eerste instantie het 
gevaar geweken.
Als de hond stabiel genoeg is mag hij naar huis 
vervoerd worden met de dierenambulance. Thuis 
nogmaals de temperatuur opgenomen (die is weer 
normaal) en nog wat instructies en adviezen gegeven. 
Aangezien de hond (nog) niet kan/wil lopen en hij 
erg versuft lijkt is het maar zeer de vraag of hij uitein-
delijk zal overleven. Kans op ernstig hersenschade is 
aanwezig waar door de hond kan komen te overlijden 
of zal moeten inslapen.

Als wij op 05-04 de eigenaar bellen om te vragen 
hoe het bij hun gaat krijgen wij het ongelofelijk 
goede nieuws dat de hond volledig hersteld en weer 
helemaal in zijn oude doen is. Onvoorstelbaar en 
wonderbaarlijk dat deze hond dit heeft overleefd en 
er zo goed van hersteld is.  
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Indien wij een melding krijgen over een dier in een 
auto, of deze nu wel of niet volledig afgesloten is, 
melden wij dit direct door aan de dierenpolitie. Ook 
gaan wij zelf met spoed naar het opgegeven adres 
om eerste hulp te bieden aan het dier.
Bij oververhitting beginnen de eiwitten in het bloed 
dik te worden, het hart moet sneller pompen en de 
vitale functies kunnen uitvallen. Langdurig koelen 
met (het liefst lauw) water is van levensbelang. Daar 
naast voorzien wij het dier van extra zuurstof. Een groot 
misverstand over koelen, in veel gevallen horen wij 
zeggen (vaak door zogenaamde kenners) voeten 
en tong koelen is genoeg. Dit is beslist niet juist. De 
hersenen zijn een complex orgaan, het brein is opge-
bouwd uit vele tientallen miljarden neuronen (zenuw-
cellen). De hersenen besturen en coördineren sensori-
sche systemen, beweging, gedrag en homeostatische 
lichaamsfuncties zoals ademhaling, bloeddruk,en 
LICHAANMSTEMPERATUUR. Het belangrijkste dat je moet 
koelen is dus altijd de kop.

Vergelijk het met het heet lopen van bv de auto motor, 
ook daar heeft het geen enkele zin om alleen de 

uitlaat te koelen. PAS OP want oververhitting is in veel 
gevallen DODELIJK.
Laat een hond NOOIT naast de fiets mee rennen bij 
hogere buiten temperaturen, het dier zweet niet zo als 
de mens, zijn/haar lichaamstemperatuur loopt dan 
ook veel eerder op.

VOORLEESONTBIJT OBS DE FUUT
27-01- 2016, obs De Fuut in Monnickendam  
Wij kregen een mailtje van een lerares van obs de Fuut of wij wilde komen voorlezen bij hun 
voorleesontbijt en daarbij iets over ons werk vertellen. Dat leek ons heel erg leuk en een 
collega van ons leek het zo leuk dat ze zichzelf gelijk aanbood om te gaan voorlezen.

Toen we die ochtend aankwamen met de ambulance 
keken de kinderen hun ogen uit, ze vonden het heel 
erg spannend maar ook heel erg leuk. Wij kwamen 
binnen met de brancard met daarop een “gewonde” 
hond, de kinderen vonden het heel erg interessant en 
ook wel een beetje zielig maar ze kwamen er al snel 
erachter dat het een knuffel was. De kinderen gingen 
op de banken zitten en luisterden aandachtig naar 
het verhaal dat voorgelezen werd. Na het voorlezen 
vertelden we wat we doen als we naar een gewond 
dier toegaan. 
De kinderen hadden allerlei vragen o.a. “hoe weet u 

van wie de hond is?”, “wat gaat er met de hond 
gebeuren als er geen baasje komt?”. We zouden 
eigenlijk nog de ambulance laten zien maar omdat 
het heel slecht weer was bleven de kinderen maar 
binnen want iedereen was in zijn pyjama. En toen was 
de ochtend alweer om en gingen we terug naar de 
meldpost.
Wij vonden het een hele leuke en geslaagde ochtend 
en we vonden het vooral leuk dat de kinderen zo 
enthousiast waren.  
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VOGELSOORTEN JONG EN VOLWASSEN

Blauwe reiger 
(broedperiode Maart - Juni)

Buizerd 
(broedperiode eind Maart - Juni)

Fuut
(broedperiode Maart – Juni)

Grauwe gans 
(broedperiode eind Maart – Juni)

Grutto 
(broedperiode half April – Juni)

Houtduif 
(broedperiode Maart – September)

Post duif 
(broedperiode Maart – Augustus)

Kaapse loopeend/Muskuseend 
(broedperiode Maart – Augustus)

Wilde eend 
(broedperiode Maart – Augustus)
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Huis mus 
(broedperiode eind Maart – Augustus)

Kauw 
(broedperiode April - Juni)

Zwarte kraai 
(broedperiode Maart -juni)

Kerkuil 
(broedperiode April – Augustus)

Kievit 
(broedperiode half Maart - Juni) 

Knobbelzwaan

(broedperiode Maart - Mei)   

Koolmees
(broedperiode eind Maart - Juli)

Meerkoet

(broedperiode eind Maart - Juli)

Merel
(broedperiode eind Maart - Juli)
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  Grafieken  2015 aantal ritten/meldingen/dieren  

 Ritten  

 

 

GRAFIEKEN  2015 AANTAL RITTEN/MELDINGEN/DIEREN 

Scholekster
 (broedperiode April - Juli)

Turkse tortel 
(broedperiode half Februari – September)

Waterhoen 
(broedperiode April – Augustus)

Spreeuw
(broedperiode half April - Juni)
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Uitleg:  

1. Bijtincidenten     14. Vervolgrit 
2. Botulisme      15. Vissnoer slachtoffer 
3. Verkeersslachtoffer     16. Verdoof schieten 
4. Verdrinking, Te water geraakt, onderkoeld  17. Uit flat gevallen 
5. Ziek, Gewond     18. Raamslachtoffer 
6. Zwak, Vermagerd     19. Brandslachtoffer 
7. Zwerf, Gevonden     20. Treinslachtoffer 
8. Jong, Oud      21. Hoogspanningskabel slachtoffer 
9. Overleden      22. Eigenaar overleden 
10. Oververhitting     23. Afstand 
11. Gedumpt, Verwaarloosd, Inbeslagname  24. Chip ingebracht 
12. Overlast      25. Eigenaar in bewaring   
13. Overige 
 
 
 

  Grafieken  2015 aantal ritten/meldingen/dieren  

 Ritten  

 

 

  Grafieken  2015 aantal ritten/meldingen/dieren  

 Ritten  
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NALATEN AAN DE STICHTING 
DIERENAMBULANCE WATERLAND

Hecht u er waarde aan dat de zorg voor dieren in 
nood gewaarborgd is? Dan kunt u overwegen om 

hieraan een bijdrage te leveren door na te laten aan 
een goed doel dat zich inzet voor dierenwelzijn. 
Zonder al onze vaste donateurs, giften en 
nalatenschappen kan  de Dierenambulance niet zijn 
werk doen.

Als u wilt bepalen wat er met uw nalatenschap 
gebeurt, kunt u de notaris een testament laten 
opstellen. U bepaalt dan aan wie u uw bezittingen wilt 
nalaten na uw overlijden. Zo kunt u ook Stichting 
Dierenambulance Waterland in uw testament 
opnemen.

Waarom de Dierenambulance 
Waterland in uw testament?
Door onze stichting in uw testament op te nemen helpt 
u ons om ook in de toekomst ons werk voort te kunnen 
zetten. Nalaten aan de Dierenambulance kan op twee 
manieren: met een legaat of door de stichting als 
erfgenaam op te nemen in uw testament. Beide zaken 
kunt u laten regelen door een notaris. Wijzigingen 
aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Als u 
kinderen heeft en geen testament heeft opgemaakt 
zijn uw kinderen automatisch uw erfgenamen. Heeft u 
geen kinderen en geen testament dan erven uw 
familieleden. Als u geen wettelijke erfgenamen heeft 
en geen testament opmaakt, vervalt uw nalatenschap 
aan de staat. In deze gevallen kunt u dus overwegen 
om via uw testament een of meerdere goede doelen 
als erfgenaam aan te wijzen.
 
Legaat
Een legaat is een bepaling in een testament die 
aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of goed 
(zoals bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u 
gekozen persoon of organisatie. 

Erfstelling
Een erfstelling is een vastgesteld deel (een percentage) 
van uw bezit dat door middel van een testament aan 
de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u bijvoorbeeld 
de Stichting Dierenambulance Waterland in uw testa-
ment tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dit dat 
onze stichting in aanmerking komt voor (een deel van) 
de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepaling in het 
testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle 
rechten van anderen (legaten, boedelkosten en 
eventueel overige schulden) van de totale nalaten-
schap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun 
erfdeel.

Speciale regeling belasting
Over nalatenschappen moet, boven een wettelijk 
bepaald vrijgesteld bedrag, belasting worden betaald. 
Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde 
van de nalatenschap. Goede doelen die door de 

overheid zijn erkend, zoals Dierenambulance Water-
land betalen geen successierechten. U bent er in dat 
geval zeker van dat de gehele geldsom van de 
nalatenschap daadwerkelijk bij het door u gekozen 
goede doel terecht komt.

Een testament opmaken
Een testament laten opmaken is makkelijker dan u op 
het eerste gezicht misschien zou denken. Een oriënte-
rend gesprek van een half uur met een notaris is gratis. 
De kosten van een testament opmaken zijn afhankelijk 
van uw wensen: hoe complexer het testament hoe 
kostbaarder. Voordat u besluit om over te gaan tot het 
opstellen van een erfstelling of een legaat, wilt u hier 
natuurlijk eerst goed over nadenken. Uw notaris kan u 
adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met 
algemene vragen over nalatenschappen kunt u 
terecht bij de notaristelefoon (0900-346 9393, elke 
werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op internet: www.
notaris.nl

Wij zijn aangewezen als een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI)
Zie www.belastingdienst.nl en gebruik het programma 
ANBI opzoeken
 
Schenken bij leven. Wat houd dat In?
Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift 
geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw 
belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus 
mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het 
belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde 
geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomsten-
belasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf 
voor kiezen om het voordeel te houden of weg te 
schenken aan de instelling van uw voorkeur.
Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan 
voor giften gedaan aan instellingen die door de 
Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een 
algemeen nut beogende instelling (ANBI’s).
De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrek-
bare giften. 
Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen 
ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het 
belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is 
een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering 
komen op het inkomen in box I,II of III. 
 
Voor meer infor-
matie: www.anbi.nl 
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BESTAAT DAT? 
EEN OVERSPANNEN DIER
Ja zeker. Dat is beslist mogelijk net als bij mensen kan ook een dier overspannen raken.
Hoe wij dat zo zeker weten kunt u lezen in dit volgend stuk. 

In augustus 2012 kwam er bij de dierenambulance 
een noodoproep van een katteneigenaresse binnen. 
Doordat de kat continue bleef aanvallen is de eigena-
resse naar buiten gevlucht.
Onze medewerkers gingen op de oproep af en troffen 
een zwaar gehavende en zeer ontdane vrouw aan. 
Haar verwondingen waren zo ernstig dat er besloten 
werd er een reguliere ambulance bij te roepen. Gelijk 
met de reguliere ambulance kwam er ook een politie-
auto mee.  Achteraf kregen wij te horen dat het adres 
waar wij waren bekend bij politie en ambulance was 
in verband met huiselijk geweld en andere zaken.

Aangezien de boze kat werkelijk niemand binnen liet 
komen, moesten wij met behulp van een verdoofpijltje 
de kat de woning uit zien te krijgen.
Nadat zij in onze meldpost weer bij was gekomen ging 
haar razernij gewoon weer verder. Niet naar kijken, 
eten, drinken en een schone kattenbak had ze in haar 
hok dus de deur dicht en in haar sop gaar laten koken 
(bij wijze van spreken dan). Waarschijnlijk zal zij de 
volgende dag wel gekalmeerd zijn. 
Dit bleek zeker niet het geval, haar razernij bleef aan 
houden, dag in dag uit, week in week uit. 
We hielden overleg met haar dierenarts, traden in 
contact met iemand die  bioresonantie geeft, we 
gaven bachbloesem therapie en namen contact op 
met een diercommunicator. Van haar “diercommuni-
cator” vernamen we dat de poes het zeer zwaar heeft 
gehad in haar oude woonomgeving. Er was veel ruzie, 
er werd met dingen gegooid en zij werd vermoedelijk 
met een spuitbus gedwongen om zich te verplaatsen.
Wij gaven de poes alleen maar eten, drinken, een 
schone bak, verschoonden dagelijks (met heel veel 
moeite) haar hok en lieten haar verder helemaal met 
rust. 

De eigenares liet niets meer van zich horen. De dieren-
politie die inmiddels nauw betrokken was geraakt 
met deze zaak  zetten alles op alles om mevrouw te 
bewegen afstand te laten doen van deze poes. Wat 
uiteindelijk pas begin oktober gelukt was.
De poes is nu van de dierenambulance en alle 
verantwoording en beslissingen lagen nu geheel in 
onze handen. Een keer of vier stonden wij op het punt 
om de knoop door te hakken om euthanasie te laten 
plegen. 

Maar telkens weer was er één van ons die bleef 
zeggen, dat is niet eerlijk, die poes kan er niets aan 
doen dat zij zo is, zij is zwaar overspannen. Het gaat 
goed komen, gun haar die tijd.
Bij haar dierenarts haalden wij een medicijn dat haar 
geestelijke welzijn moest verbeteren, helaas hielp de 
voorgeschreven dosering niet naar behoren. Omdat 
wij geen enkele verandering in het gedrag zagen, 
besloten wij de dosering te verdubbelen. En eindelijk 
na een week  zagen we dat de ogen van de poes 
rustiger stonden en ging zij zelf niet meer in de aanval 
over.
Eind oktober durfden we het aan om de poes uit haar 
hok te laten komen zodat zij haar pootjes ook weer 
eens kon strekken. Ze heeft nu een flinke kamer voor 
haar alleen.
Het ging dagelijks iets beter en we mochten haar na 
een week zelfs aaien.  

Half november werd ze krols, dat was zij nog niet 
eerder geweest terwijl ze de leeftijd van acht jaar al 
had bereikt. Voorlopig moest zij  aan de poezenpil en 
in het nieuwe jaar zien we wel of zij er aan toe is om 
opgetild en vastgehouden te worden. Mocht ons dat 
gaan lukken, dan gaan we haar laten steriliseren.
Begin januari 2013, inmiddels hebben we de poes 
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een nieuwe naam gegeven en loopt zij dagelijks 
los door onze meldpost. Zij, de honden en andere 
(meldpost) katten accepteren elkaar allemaal. 

De nieuwe, rustige leefomgeving, de liefde, respect 
en het vertouwen in haar, de medicijnen en de 
vele contacten die de diercommunicator met haar 
heeft gehad, hebben Bella door haar overspannen 
toestand heen geholpen.

We zijn blij dat we hebben doorgezet, dat we het 
geloof hebben gehad in ons gevoel en geloof gehad 
in een goede afloop. We zijn blij dat we niet hebben 
toegegeven aan de weg van de minste weerstand, 
de weg van klakkeloos de spuit er in. Met elkaar 
hebben wij deze prachtige poezendame uit de 
ellende gehaald. Met elkaar hebben wij haar een 
nieuw liefdevol leven kunnen schenken en haar het 
vertouwen in de mensen terug kunnen geven.

En de vorige eigenares? Die heeft niets van zich laten 
horen en nog géén cent van de onkosten vergoed.

Mensen die zelf ooit overspannen zijn geweest zullen 
het gedrag van Bella herkennen en begrijpen.

Saskia.

(Bella is 12 januari 2016 overleden.)
Na een liefdevolle periode van drie en half jaar 
kreeg Belle het benauwd. Röntgenfoto’s gaven aan 
dat er tumoren tussen de longen en het hart zaten. 
Helaas was er niets meer aan te doen en hebben 
wij de zware beslissing moeten nemen om afscheid 
van onze geliefde poes Bella te moeten nemen.  De 
dierenarts is bij ons in de meldpost gekomen om Bella 
verder lijden te besparen. 

BIJZONDERE VRIENDSCHAP IN 
ONZE NOODOPVANG
Wegens ruimte in onze noodopvang moeten wij wel eens verschillende vogel soorten bij elkaar plaatsen. Zo 
ook te zien deze prachtige haan en wilde halsbandparkiet die een vriendschap hadden voor even.
De halsbandparkiet heeft zijn vrijheid terug gekregen en de haan heeft een liefdevol thuis gekregen waar al 30 
andere hanen wonen.
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VOGEL IN DE WINKEL 
01-03-2016  Vomar in Purmerend.
Geregeld krijgen wij meldingen binnen van vogels in een winkel en/of supermarkt.

Vaak geven wij telefonisch advies en soms wil het echt 
niet lukken om een vogel uit de winkel te krijgen en 
worden wij gevraagd een handje te helpen. Zo ook bij 
de Vomar op Meerland. Uren waren zij al bezig om de 
kauw uit de winkel te krijgen en hadden de hoop al 
opgegeven. Sluitingstijd was al in zicht en de manager 
zag de bui al hangen. Dat kan een onrustig nachtje 
gaan worden wanneer het alarm aangezet word en 
de vogel nog in de winkel aanwezig is. De manager 
heeft toen maar besloten om onze hulp in te roepen.
Met de netten heen en weer de winkel door wisten wij 
uiteindelijk de kauw flink moe te krijgen en te vangen.
Dan toch nog een rustige nacht, de manager deed 
een vreugde dansje van geluk.

 

ZWERFVUIL FUNEST VOOR DIEREN
31-01-2016 Beemster
Een bewoonster in de Zuidoostbeemster heeft vandaag behoorlijk wat zwerfvuil uit haar bomen moeten 
halen. Het is niet alleen een vreselijk rot gezicht maar met name vogels kunnen ernstig verstikt raken.  Een 
langzame pijnlijke dood tot gevolg voor de vogel is niet uitgesloten.
 
In dit geval heeft een vrouw met 
met enorm groot hart voor alles 
wat groeit en bloeit de keukentrap 
ter hand genomen en is flink in de 
weer geweest om zo veel mogelijk 
rommel weg te halen.  Rommel dat 
door anderen (zeer waarschijnlijk)  
klakkeloos is weggeworpen. 
In dit geval gaat het om bergen 
afdekplastic. Rommel dat niet 
vergaat in de natuur. 
We kunnen het niet vaak genoeg 
zeggen. Mensen ruim je rommel op, 
gooi het niet zomaar langs de weg 
maar deponeer het netjes in de 
container.
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STAGIAIRE ILONA WALJAARD
Ik ben Ilona Waljaard, 24 jaar en wonend in Purme-
rend.
Ik doe de opleiding bedrijfsleider dierenverzorging 
niveau 4 op het Clusius College Alkmaar.
Elk jaar moeten wij stage lopen ook in het jaar 2016.
Ik moest 6 weken vrije stage lopen en uiteindelijk ook 
6 weken schapenstage.
Voor mij viel schapenstage weg en mocht ik kiezen 
voor een andere stage.
Ik had gelijk oog op de dierenambulance waterland 
in Purmerend.
Ik ben van kleins af aan al gek op dieren, vooral het 
verzorgen en helpen van dieren in nood.
Wat is dan mooier om ervaring op te doen bij de 
dierenambulance.

Ik ging op bezoek om me voor te stellen en zo doende 
werd het verder geregeld met school. Hier en daar 
zaten er wat kronkels in de weg  om stage te kunnen 
lopen bij de dierenambulance. Met inzet van het 
team bij de dierenambulance waar ik ontzettend blij 
mee was, was het dan toch gelukt. Ik begon 29-03-
2016 eindelijk met stage lopen bij de dierenambu-
lance.
Ik heb al veel mogen mee maken, van overleden 
katten tot honden die weggelopen waren waar we 
dan toch uiteindelijk de eigenaar van vonden door 
middel van de chip. En de emoties van eigenaren en 
hoe je daar mee om moet gaan. 
Vogeltjes en zwanen die verzorgt moesten worden en 
verder werden behandeld bij de vogel opvang bij De 
Bonte Piet.
Het bijhouden op formulieren als er meldingen binnen 
kwamen. Hoe je een telefoontje beantwoordt en 
welke vragen je hoort te stellen bij een bepaalde 
melding die binnen komt.
Het schoonmaken van de meldpost en hokken waar 
een dier in heeft gezeten, want schoonmaken hoort er 
altijd bij.

Ik vind het een van de leukste stages die ik tot nu toe 
heb gehad, een ervaring die ik mee kan nemen in 
mijn verdere toekomst.

Ik heb erg veel waardering voor het team, leuke , 
vriendelijke en gezellige mensen met een groot hart 
voor dieren.

Ilona Waljaard.

PUPPYDAG & KITTENDAG BIJ  
JUMPER PURMEREND
NIEUWE ACTIVITEITENDAGEN DIT JAAR:
ZATERDAG 25 JUNI PUPPYDAG
ZATERDAG 27 AUGUSTUS KITTENDAG
DIERENAMBULANCE PURMEREND IS AANWEZIG OM PUPPY’S EN KITTENS TE CHIPPEN.
OP DEZE DAGEN ZULLEN ER OOK ALLERLEI LEUKE ACTIVITEITEN 
PLAATS VINDEN EN GRATIS ONTWORMING.

CHIPPEN, REGISTRATIE EN BOEKJE € 22,50

PASPOORT € 4,50

Wanneer u met uw huisdier naar het buitenland op vakantie gaat, heeft u ook een dierenpaspoort nodig!!!



26

STAGE  BIJ DE DIERENAMBULANCE
01-03-2016
Ik ben Nikki en ben 15 jaar. Voor school moest ik een 
maatschappelijke stage doen van 30 uur. 

Ik hou zelf erg van dieren en ben uiteindelijk bij de 
Dieren Ambulance hier in Purmerend gekomen. ’s 
Ochtends begon ik met de hokken (van bijvoorbeeld 
de konijnen en vogel die er op dat moment zaten) 
te verschonen, de katten eten te geven en de hond 
uitlaten, de “standaard” dingen die elke dag gedaan 
worden op de meldpost.

Elke dag is anders qua meldingen, de ene dag 
stromen de telefoontjes binnen en de andere dag 
wordt er bijna niet gebeld. De meldingen komen 
natuurlijk ook altijd onverwachts.
Ik heb met Mandy meegelopen en heb veel dingen 
beleefd en gedaan. Zoals een kraai gevangen in 
een supermarkt, met een mevrouw en haar papegaai 
naar de dierenarts geweest, een kat naar het dieren-
asiel gebracht, gekeken bij een aangereden hond, 
met een aangetroffen zwaan naar de dierenarts en 
overleden dieren opgehaald bij de eigenaars of uit 
het wild. Ik heb het erg naar mijn zin gehad en het 
was erg leerzaam!

VRIJWILLIGER HETTY
In augustus 2015 ben ik voor het bedrijf waar ik werk een dag werkzaam geweest bij de Dierenambulance. 
Het doel is om ieder jaar een dag vrijwilligerswerk te doen, genoemd “Helpday”.  Aangezien ik altijd al 
erg betrokken ben bij dieren sprak het me direct aan om bij de Dierenambulance aan de slag te gaan. 

Deze dag heb ik als erg leerzaam ervaren en hield 
er een goed gevoel aan over iets voor de kwetsbare 
dieren betekend te hebben. Ook mochten wij een 
donatie geven waar een mooie vangkooi voor 
aangeschaft is. Mijn eerste klus was een dode kat uit 
de sloot halen in Edam. Deze heb ik bij de meldpost 
gewassen, geföhnd en gekamd zodat  de kat netjes 
kon wachten tot hij hopelijk door zijn eigenaar 
opgehaald zou worden om naar zijn laatste rustplaats 
te worden gebracht. De eigenaar meldde zich snel 

en was content over de wijze waarop haar kat was 
geholpen. Dit is dus het doel waar ik naar streef bij de 
dierenambulance, op liefdevolle wijze onze dierenwe-
reld te helpen.

Meteen heb ik aangegeven graag als vrijwilliger dit 
werk te blijven doen. Naast een drukke baan is het 
een kwestie van goed plannen maar als je graag wilt 
lukt dat zeker. Inmiddels help ik hier een half jaar en 
voel me hier thuis tussen de dieren. Er valt nog genoeg 
te leren en ik hoop ooit de kennis te hebben die voor 
Pim en Saskia al vanzelfsprekend is. Zij hebben uiter-
aard al jarenlange ervaring en hun hele leven staat in 
het teken van de Dierenambulance. Veel respect heb 
ik hier voor. Het team van vrijwilligers is ook een fijn 
team waarbij je je snel op je gemak voelt. We hebben 
allemaal natuurlijk een overeenkomstige interesse, 
het welzijn van dieren. Door middel van informatie 
avonden hebben wij contact met elkaar en doen we 
veel kennis op.

Ik hoop nog vele jaren met een goed gevoel hier aan 
de slag te blijven, ik heb er zin in!
Hetty van Oostveen






