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VOORWOORD

O

p 5 augustus was het zover, en vierden wij het
40 jarig bestaan van de Dierenambulance
Purmerend.

Een hele warme dag met prachtig zonnig weer. Dit
was een goed begin van de dag!
Bijna alle vrijwilligers hebben zich deze dag ingezet
om alles goed te laten verlopen, en s`morgens
kwamen wij bij elkaar om spullen klaar te zetten, de
ambulances naar buiten rijden, ballonnen en slingers
ophangen en het eten en drinken voor de dag klaar
zetten en de rommelmarkt kraampjes neer zetten.
Om 11.00 was het zover, de dag kon beginnen. Een
aantal bezoekers stond al voor 11.00 klaar om naar
binnen te komen.
Iedere bezoeker werd ontvangen door een welkomst
comité, er werd de bezoekers gevraagd of zij in het
bezit waren van een huisdier. En voor iedere bezoeker
stond er een goodie-bag klaar met iets lekkers voor
hun huisdier. De bezoekers konden kiezen tussen een
tasje voor knaagdier, vogel, hond of kat.
Er was veel te doen, voor kinderen was er een kleurplaten wedstrijd en een quiz. De laatste bleek nog
best lastig, op de meldpost waren veel antwoorden te
vinden.
Maar de vraag hoe het meldpost huisdier heet en wat
voor dier dit is, gingen veel mensen de mist in.
Veel mensen dachten namelijk dat Nala, de Franse
bulldog van onze medewerkster Jacyntha, de
bewoner van de meldpost is.
Maar dat was natuurlijk Rover, onze lieve rooie kater
die ooit als zwerver hier is komen aanlopen.
Er was veel te doen, er werd veel verkocht op de
rommelmarkt waar van alles te koop was. Van

curiosa tot kattenbakken, en van
transportmanden voor dieren tot
knuffelbeesten. Om 12.00 uur was
de officiële opening door Notaris
Schmal die zijn ervaring, waardering en trots uitsprak. Daarna was er
voor alle bezoekers heerlijke taartjes en limonade
die wij serveerden in een spuit. Niet iedere bezoeker
wist daar raad mee, maar veel kinderen wel, en die
dienden als voorbeeld voor volwassenen.
We kijken terug op een fantastische dag, die we met
alle vrijwilligers, medewerkers en bestuur hebben
afgesloten met een heerlijke barbecue.
En nogmaals willen wij alle sponsors bedanken die
voor deze dag een bijdrage hebben geleverd, en
voor alle mensen die ons hebben verwend met
kaarten, plantjes en kadootjes.
Zonder al deze betrokken mensen die ons steunen
kunnen wij niet bestaan!

SPONSOREN:

Schipper kramenverhuur (met dank aan Jan)
Banket bakkerij Mastenbroek
Dierenspeciaalzaak Faunaland
Dierensuper Jumper
Dierenartsenpraktijk Purmerend
Dierenspeciaalzaak Lobbes
Groothandel Sligro
WK catering
Feestwinkel Volendam
Safrana supermarkt
Namens het hele team
Pim Langereis

VERMISTE/GEVONDEN DIEREN

O

ok dit jaar hebben de medewerkers van de
dierenambulance hun uiterste best gedaan
vermiste/gevonden dieren weer bij hun baasjes
terug te krijgen.
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Dat het niet altijd even makkelijk is blijkt wel uit de vele
oproepen op onze website en facebook pagina.
Elk dier dat door onze handen komt zal op een chip
gecontroleerd worden.
Mocht er een chip aanwezig zijn dan is het maar
afwachten of het dier daadwerkelijk in een databank
geregistreerd staat.
En hier gaat het best wel vaak mis. Het dier komt in
géén van de databanken voor, of de registratie is niet
meer juist.
Een eigenaar is verhuisd, heeft een ander telefoonnummer, is misschien wel overleden of het dier is naar
iemand anders over gedaan.
Jammer genoeg wordt er (nog) te weinig aan gedaan
om de gegevens up to date te houden.
Helaas komen door menselijk falen alsnog veel dieren

(ondanks een chip) in de Nederlandse asielen terecht.
Ook dit jaar heeft de dierenambulance genoeg
gechipte dieren door handen gekregen zonder dat
de registratie op orde was (is).
Vele overleden dieren zijn uiteindelijk afgevoerd naar
de destructie terwijl de eigenaar dat misschien wel
heel anders gewild zou hebben.

TIP:
Heeft u een dier dat voorzien is van een chip? Kijk dan
op internet bij www.chipnummer.nl.
Daar kunt u de 15 cijferige code van de chip invullen
en u ziet vrijwel direct of en waar uw dier ingeschreven
staat.
Denk niet bij uzelf; maar hij is toch bekend bij onze
dierenarts?!
Ja dat zal best wel maar mocht uw dier om welke
reden dan ook bij een dierenambulance of asiel
terecht komen dan weten zij daar niet wie uw dierenarts is.

SPONTANE ACTIE
VAN NYLA EN LYNN

16-07-2018 Purmerend

D

e meiden hadden prachtige 3D kaarten
gemaakt en deze aan de deur verkocht.

De opbrengst was totaal € 35,50 en kwamen dit aan
de meldpost brengen.
Wij zijn daar super blij mee en kunnen hier weer wat
dieren mee redden.
Top meiden!!

SPONTANE LEKKERE SNACK OP DE
DONDERDAGAVOND
31-08-2019 Purmerend, van Damplein

N

a een lange drukke werkdag, was het tijd om
te gaan eten. Tot er een melding binnenkwam
van een jong duifje in nood. Dit gaat uiteraard voor.
Nadat het duifje in veiligheid was, werden wij
spontaan getrakteerd door de melder van het duifje,
op een lekkere snack.
Wij willen deze man enorm danken, dit is toch een
blijk van waardering voor ons werk.

BIJZONDERE GANS IN MIDDELIE
23-06-2018, Middelie, Zijvend.

E

en melder in Middelie maakte zich grote zorgen
over een gans, deze zou aan beide zijkanten
gewond zijn.
De melder vertelde ons dat het leek alsof er allemaal
pijltjes in de zijkant van de gans zouden zitten.
Eenmaal ter plaatse zwom de gans heerlijk in de sloot
en de medewerkers van de Dierenambulance zagen
direct dat de gans gelukkig niet gewond was. De
vleugelpennen van deze gans hebben geen veren
meer. Deze gans is waarschijnlijk met deze “fout”
geboren. De gans heeft een heerlijk leven in het
natuurlijk gebied van Middelie en word onderhouden
door Jantje de Poelier in Middelie. Deze gans heeft
zo’n bijzonder uiterlijk dat we hem natuurlijk met jullie
moesten delen!

5

ADV

ZWANENPLEK AFGEZET
IN BROEK IN WATERLAND
10-07-2018 Broek in Waterland, Wagengouw

V

ader zwaan zorgt voor gevaarlijke situaties op
de hoek Wagengouw in Broek in Waterland.

Zijn taak om zijn gezinnetje te beschermen neemt hij
iets te serieus en heeft de verkeerde plek gekozen om
te waken en zijn kinderen te laten oversteken.
De vraag van één van de bewoners aan ons was dan
ook hoe kunnen wij dit zwanen probleem oplossen
zodat er geen verkeerslachtoffers gaan vallen?
Het leek ons dan ook verstandig om eerst de situatie
te bekijken en dan een oplossing te bedenken.
Om het hele gezin te verplaatsen leek ons geen
goede optie maar om de plek onaantrekkelijk te
maken des te beter.
Het rood/witte lint werd uit de ambulance gehaald en
met wat oude tuinstokjes uit de buurt kwamen wij een
heel eind en de boel kon worden afgezet.
Het gezinnetje wist zich aan de regels te houden en
de bewoners werden gewaarschuwd om rekening te
houden met dit prachtige gezin wat over een tijdje de
plek zal verlaten.
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ZWAAN IN PUT
09-04-2018 Zuidoostbeemster, Purmerenderweg

V

roeg in de ochtend een verontrustend
telefoontje van een PWN medewerker en een
dame van Hoogheemraadschap.
Er is een zwaan in een overloop terecht gekomen
die er waarschijnlijk al dagen zit en de enige ruimte
die hij heeft is door een ondergrondse gangenstelsel
zwemmen. De zwaan zal nooit zelf uit deze situatie
komen en zal sterven.
Putten werden geopend, brandweer werd ter plaatse
geroepen. Er was op dat moment geen mogelijkheid
om de zwaan te pakken omdat hij zich steeds terugtrok in het gangenstelsel.
Met een enorm rot gevoel lieten wij het even zoals het
was en gingen naar de volgende melding.
De PWN medewerker moest zijn klusje nog afmaken en
zou ons op de hoogte houden wanneer hij de zwaan
weer in de overloop zou zien.
Einde middag de klus was bijna klaar en de PWN
medewerker gaf nog één blik richting overloop.
En niet te geloven de zwaan liet zich zien. Met
gepaste spoed zijn we naar de Purmerenderweg
gereden en hopende hem nu te kunnen vangen.
We lagen met zijn allen op ons buik zodat hij ons niet
zou zien en in één greep hadden we hem te pakken
en konden wij hem omhoog halen uit de overloop.
Voor deze zwaan is het goed afgelopen en voor alle
andere helaas niet die wij overleden aantroffen in één
van de putten.
Wij willen Koos Michelse (PWN) en Petra de Haan
(Hoogheemraadschap) enorm danken voor hun
doorzettingsvermogen en team werk.
Ook hebben zij ervoor gezorgd om een constructie
te maken zodat er geen zwanen meer in de overloop
terecht kunnen komen.
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FOTO’S OPEN DAG
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OPEN DAG BRANDWEER
08-09-2018 Purmerend

V

andaag was weer de jaarlijkse open dag van
de brandweer.

Deze keer vertegenwoordigde Sang-Rye en Saskia de
dierenambulance.
De ambulance werd uitgestald, apparatuur tentoongesteld, informatie gegeven, vragen beantwoord en
noem maar op.
Aangezien de mens nou eenmaal nieuwsgierig is
aangelegd, hadden wij een grapje bedacht.
Normaal staat er standaard een slangenton in elke
ambulance.
In de deksel zijn luchtgaatjes gemaakt. Via deze
luchtgaatjes hadden wij een rubberen slang aan een
vissnoertje gehangen. Zodra iemand de deksel van
de ton zou halen kwam de slang mee naar boven.
Vooral volwassenen schrokken zich een hoedje wat
nogal hilariteit opleverden.
Van uit de brandweer was er voor de kinderen een
opdrachten knipkaart bedacht. De kinderen konden
bij 4 stands langs, opdracht vervullen en weer verder
gaan. Als zij klaar waren konden zij een gratis ijsje
ophalen. Deze werden geschonken door de brandweer.
Bij ons mochten de kinderen in een afgesloten doos
voelen welk (pluche) dier in de doos zat.
Hadden zij het goed, dan werd er een hoekje van de
kaart geknipt, kregen een presentje mee en gingen
weer verder.
Druk was het ook, Sang-Rye en Saskia hadden amper
de tijd om te eten of te drinken. Maar juist doordat het
zo druk was en het weer ook fantastisch meewerkten,
kunnen wij terug kijken op een zeer geslaagde, gezellige, goed georganiseerde, geweldige dag.
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WERKZAAMHEDEN
DIERENAMBULANCE WATERLAND
U heeft vast wel eens onze ambulance zien rijden en bij u zelf gedacht: “wat doen die eigenlijk?”

S

tichting 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, verkeersongeluk, 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 forensische verantwoorde wijze”.
2 medewerkers in dienst die in bezit zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van de wapens verdoofpistool/verdoofgeweer.
2 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:
Beets
Beemster (Midden)
Beemster (Noord)
Beemster (Zuid Oost)
Beemster (West)
Broek in Waterland
Den Ilp
Edam
Etersheim
Hobrede
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Ilpendam
Katwoude
Kwadijk
Landsmeer
Marken
Middelie
Monnickendam
Oosthuizen
Overleek

Purmer
Purmerend
Purmerland
Schardam
Uitdam
Volendam
Warder
Watergang
Zuiderwoude

BOOMVALK
04-08-2018 West Beemster, Zuiderweg

W

ij kregen een melding binnen, van een
mevrouw uit de West Beemster. Het ging over
een jonge uil die uit de boom was gevallen.
Toen wij ter plaatse kwamen, bleek het een bijzondere
vondst. Het was namelijk geen uil, maar een jonge
Boomvalk. Zo’n bijzondere roofvogel hebben wij nooit
eerder opgehaald. De boomvalk is tijdelijk door ons
verzorgd en is daarna doorgebracht naar de roofvogelopvang in Andijk.

HIER WAT INFORMATIE
OVER EEN BOOMVALK.
De boomvalk is een roofvogel. Een volwassen
boomvalk kunt u herkennen aan een grijs blauwe
bovenzijde, witte wangen, een zwarte kop en een
roodbruine ‘broek’. De boomvalk is ongeveer 29 tot 35
cm lang en heeft een spanwijdte van ongeveer 70 tot
84 cm.
Boomvalken nestelen zich in verlaten en vaak in
van datzelfde jaar gemaakte nesten van kraaien
en andere vogels. Ze leggen twee tot vier eieren, ze
broeden in mei-juni voor 28 dagen. De jonge blijven
28 tot 32 dagen in het nest.
Een boomvalk jaagt en eet alleen vliegende dieren,
dit kunnen vogels zijn of vliegende insecten zoals
libellen, zwaluwen, spreeuwen, mussen, enz. Insecten
eet een boomvalk direct en vliegend op en vogels

Foto: Han Cozijn

neemt hij mee naar een zitplaats om te plukken.
Een boomvalk jaagt het liefst in een open en een
halfopen landschap zoals: parklandschappen, heiden
en hoogvenen, open duin en moeras, boerenland en
dorpen, ook wel in buitenwijken van steden. Ze jagen
vanaf hele grote hoogte in een lange en snelle duikvlucht, maar ze jagen ook wel laag, gebruik makend
van dijken, boomrijen, enz.
De boomvalk verlaat Europa in augustus en
september om te overwinteren in zuidelijk Afrika (8000
km verderop). Ze keren terug in april en mei.
Het aantal boomvalken neemt af door haviken en
buizerds, die nog wel eens een boomvalk willen eten.
Ook de aantallen prooidieren waar een boomvalk
op jaagt neemt af, wat het overleven voor de
boomvalk moeilijk maakt. Daarom staat de boomvalk
op de rode lijst als ‘kwetsbaar’ (De Rode lijsten zijn
overzichten van diersoorten die uit Nederland zijn
verdwenen of dreigen te verdwijnen).

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
www.mijndieriszoek.nl
www.doamsterdam.nl/lostandfound
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ONZE TROUWE MELDPOST HOND
MAX OVERLEDEN
18-05-2018 Purmerend

O

p deze dag werd er een periode uit ons leven
afgesloten. Max, onze meldpost hond kon niet
langer meer en werd in de meldpost in zijn mand
ingeslapen door de dierenarts.

Hoe het begon.
Als pup van zeven maanden kwam Max op een
bizarre manier in ons leven. Er kwam een melding
binnen dat wij een hond moesten ophalen en naar
de dierenarts brengen. Niets mis mee, dat is ons werk
natuurlijk. Pim vroeg onderweg aan de eigenaresse of
de hond voor een inenting heen moest.
Tot zijn grote schrik vertelde de vrouw dat de hond
moest inslapen omdat hij bijt.
Wat zeg je me nou? Een pup van zeven maanden
inslapen omdat hij bijt? Dat gaat natuurlijk niet door
he. In overleg met de dierenarts (die beslist geen
gezonde jonge hond euthanaseerd) en de eigenaresse werd besloten dat Max met Pim mee naar de
meldpost zou gaan.
De bedoeling was om een ander adres voor hem
te zoeken want wij hadden al genoeg afgedankte
honden rond lopen.
Pim besloot: Max werd niet nogmaals verplaatst
aangezien wij de vierde eigenaar al waren dus bleef
Max in de meldpost wonen, samen met de andere
herders Tjana en Jarno. Overdag vergezeld door de
privé hondjes Lissa en Knuffel.
Dat Max geen makkelijk hond was, werd al snel
duidelijk. Hij duldde geen leiderschap boven zich. Als
er iemand aan de deur kwam was hij zeer waaks en
kon echt lelijk overkomen, ook naar ons toe.

Max was geliefd bij vele mensen, maar er waren er
ook bij die echt bang voor hem waren.
Onze trouwe meldpost hond Max is 13 jaar geworden!!
We missen hem nog dagelijks, al is het alleen maar
om zijn enorme harde blaf, waardoor je soms stijf van
schrik zat.

Maar lief was Max ook.
Hij sliep met de katten in één mand, kroop het liefst bij
Pim op schoot.
Zie je het al voor je, een kruising Mechelse herder/
Deense Dog bij Pim op schoot?!
En de hele dag liep Max met zijn poppie in de bek
door de meldpost, nam die ook mee als hij voor een
plas naar buiten ging om hem vervolgens ergens in
de bosjes achter te laten.
Maar als hij zijn pop moest halen rende Max als een
bezetene heen en weer en kwam prompt met een
andere knuffel terug. Soms gepikt van de hond van
de buren. Ja zo was Max ook wel weer.
Pim ontdekte een keer een bal in de mand bij Jarno,
dacht waar komt die nou vandaan en wilde de bal
pakken.
Wat bleek? Max had geen bal gevonden maar een
volwassen egel mee naar binnen genomen en in de
mand gelegd.
Gelukkig mankeerde de egel niets en kon deze weer
achter de meldpost in de struiken zijn weg vervolgen.
Dat Max zijn werk als waker op zich had genomen
waren wij natuurlijk erg blij mee. Tot twee maal aan
toe heeft hij inbrekers tegen weten te houden.
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ENORM KONIJN AANGETROFFEN
11-07-2018, Overleek

E

r werd een enorm konijn aan de meldpost
gebracht door de vinder. De vinder die op een
camping in Overleek verbleef, zag het dier vrolijk
maar gevaarlijk langs de weg huppelen.
Een groot buitenverblijf werd voor hem klaar gemaakt
want in een konijnenhokje ging hij niet passen.
Na een bericht op onze website en facebookpagina
meldde de eigenaar zich al snel.
Hij begreep niet hoe zijn konijn, die in Overleek woont
in Purmerend terecht kon komen.
Eind goed al goed. Het konijn is weer thuis. Dit keer
gelukkig geen vakantiedumper maar een dolgelukkige eigenaar.

GEDUMPTE VOGELTJES IN WARDER
14-05-2018, Warder, Klemweg.

V

erschrikkelijke vondst voor Dierenambulance
Purmerend. 39 overleden jonge vogeltjes
gevonden.
Op het doodlopende stuk op de Klemweg zijn maandagmiddag 39 overleden jonge vogeltjes gevonden.
De vogeltjes lagen verspreid in het gras.
Gelukkig heeft de melder nog één vogeltje kunnen
redden en heeft die mee naar huis genomen. Volgens
de melder maakt het vogeltje het goed. De Dierenpolitie is op de hoogte gesteld van deze vondst.

HAMSTER GERED UIT BRANDENDE
WONING PURMEREND
12-08-2018 Purmerend

D

e brandweer heeft bij een brand in een huis
in Purmerend een hamster weten te redden.
Het diertje is levend en wel meegenomen door de
dierenambulance.
Hammie (zo noemen wij hem maar even voor het
gemak) maakt het gelukkig prima in zijn tijdelijke
verblijf bij de dierenambulance.
Dat de hamster heel veel geluk heeft gehad is aan
zijn kooi goed te zien.
Wij zijn trots op onze brandweermensen. Of ze
nu een volwassen persoon of een kleine hamster
moeten redden, maakt hun niet uit. Ze staan klaar
voor heel groot maar ook voor piepklein.
Namens de hamster en de eigenaar (die wij nog niet
hebben gesproken) onze enorme waardering en
grote dank.
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SLANG IN WASDROGER
19-04-2018 Purmerend, Bladmoshof

I

n het voorjaar kreeg de dierenambulance
Purmerend e.o. een melding binnen, van een zeer
geschrokken vrouw.
Ze hoorde haar hond continu blaffen en besloot te
gaan kijken. Toen zij de bijkeuken in kwam, zag zij
nog net vanuit haar ooghoeken een slang achter de
wasdroger glippen. Zeer geschrokken belde ze eerst
haar echtgenoot om te komen kijken, maar omdat
hij de slang niet meer kon vinden, werden wij opgeroepen.
Daar aangekomen gingen wij op onderzoek uit. De
slang was nergens meer te bekennen, maar omdat
ze de slang niet had zien weggaan via de deur
naar buiten, moest hij daar toch ergens zijn. Ons
vermoeden was, dat de slang in de wasdroger geglipt
moest zijn. Haar echtgenoot heeft de wasdroger naar
buiten gedragen om zo beter erin te kunnen kijken. Na
een grondige inspectie, zag één van de medewerksters de slang zitten. De slang had zich goed verstopt
in een hoekje van de wasdroger. Nu we de slang
gevonden hadden, moesten we hem er nog uit zien
te krijgen. Onze slangentang was te groot. Nadat we
eerst hadden uitgezocht wat voor slang het was en
bleek dat het niet om een giftige variant ging, besloot
één van de medewerksters het te proberen met haar
handen. Dit lukte zonder in haar hand gebeten te
worden. De vrouw was opgelucht en kon weer zonder
zorgen haar bijkeuken in.
Dit keer ging het om een Rode rattenslang en is
hoogstwaarschijnlijk ooit een keer uit een terrarium
ontsnapt. Omdat het een aantal dagen warm was
geweest is de slang bewegelijker geworden en is toen
op onderzoek uitgegaan. We hebben de slang tijdelijk
opgevangen en is daarna weggebracht naar reptielenopvang in Zwanenburg.

ZWAAN MET INGEGROEIDE RING
18-04-2018, Westbeemster, Wormerweg.

O

p een mooie zonnige dag kwam er een
melding binnen over een zwaan met een
manke poot. Bij aankomst lag de zwaan uitgeput
op het erf en was deze makkelijk te vangen.
Zodra het dier eenmaal gevangen was, zagen de medewerkers dat er een plastic ring ingegroeid was in de
poot. Er zaten boven en onder de ring grote warme
knobbels. De medewerkers van de Dierenambulance
zijn hierna snel naar de dierenarts in Purmerend
gereden. De dierenarts heeft de ring van de zwaan
er voorzichtig afgehaald, waarna de zwaan naar de
vogelopvang De Bonte Piet is gebracht.
Hier heeft de zwaan kunnen herstellen en is het weer
uitgezet in de natuur.
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PERIODIEKE EN GEWONE GIFTEN
H

oeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de
manier waarop u giften doet aan een instelling. U
kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift.

U mag een periodieke gift in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als u aan bepaalde voorwaarden
voldoet.

Periodieke giften

Voorwaarden voor het aftrekken
van periodieke giften

U hebt een periodieke gift als:
• de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar
hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging
te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse
bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u
het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens
1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de
(culturele) ANBI of vereniging.
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar
overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
• de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw
partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift
een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen
bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die
ander.

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan
de volgende voorwaarden:
• U doet de periodieke gift aan een:
o algemeen nut beogende instelling (ANBI)
o culturele ANBI
o vereniging die geen (culturele) ANBI is, maar
wel aan bepaalde voorwaarden voldoet
• U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een
notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst.
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen
aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris.
• De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen
tegenprestatie voor de gift.

UW HOND OF KAT LATEN CHIPPEN BIJ
DE DIERENAMBULANCE PURMEREND

S

inds 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 met:
0299-436084/432338
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EEN VERWAARLOOSD KONIJN EN
EEN STUKJE OVER MIJZELF
29-08-2018 Purmerend, Cavaljéplein

M

ijn naam is Kevin Schilp en werk sinds een
aantal weken bij de dierenambulance
Purmerend als bijrijder en dierenverzorger.
Ik studeer Dierenartsassistent paraveterinair in Utrecht.
Het werk bij de dierenambulance komt deels overeen
met wat ik studeer.
En ik hou van dieren en dieren houden van mij, ik heb
zelf een hond genaamd Dani van 5 jaar oud, hij is
een kruising labrador bordercollie.
Er werken hele fijne en leuke mensen bij de dierenambulance waar ik het heel goed mee kan vinden, ik
heb het ongelofelijk naar mijn zin en ik ben van plan
om voorlopig niet te stoppen.
Op een dag kwam er een verwaarloosd konijn binnen
met heel erg lang haar (zo lang zelfs dat je zijn ogen
niet meer zag) en met veel grote klitten. Ik vond het
best zielig een klein konijn met grote klitten.
Het was één van mijn eerste dagen, ze vroegen of ik
zijn klitten er af wou knippen.
Ik vond dat best spannend, want ik had dat nog nooit
gedaan. Het was voor mij wel gek dat ze vroegen of ik
dat wou doen want ik was pas een paar dagen aan
het werk en om dan al zoiets te vragen straalt heel erg
vertrouwen naar mij uit.
Nadat we klaar waren met de klitten weghalen ging
het konijn zich zelf meteen wassen en schoonmaken.
We hebben haar terug in het hok gedaan om haar
even te laten bijkomen. Later op de dag hebben we

het haar rond de ogen weggeknipt, zodat het weer
wat kon zien.
Na een paar dagen hebben we haar naar de Dieren
Opvang Amsterdam gebracht en kreeg zij de naam
Flos.
Ik vind het heel mooi werk om voor een verwaarloosd
dier te zorgen, op te lappen, beter te maken en weer
een goed en beter leven te geven, bij een nieuwe
eigenaar waar het dier wel alle liefde, aandacht en
verzorging krijgt.
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DE JAN BLANKENBRUG POES
11-09-2018 Purmerend, Jan Blankenbrug

W

ij kregen een melding dat er gemiauw onder
de Jan Blankenbrug vandaan kwam.

De melder gaf aan dat hij de avond er voor ook al
gemiauw hoorde en in de ochtend weer.
Daar aangekomen gingen we op onderzoek uit.
We keken onder de brug, op de brug en tussen de
brug, maar we konden geen poes vinden.
Ook van bovenaf in de grote brugkamers gekeken en
geroepen. Geen poes te bekennen.
Toch nog even bij de brugwachter langs geweest of
hij nog iets had gezien of gehoord.
Ook hij had niks gezien of gehoord.
Op het moment dat we net weg wilde gaan, hoorde
we heel in de verte een heel zacht miauwtje. Het was
heel moeilijk te horen omdat er die dag heel veel
wind stond.
Hoorde we het nou goed of was het de wind, toch
nog maar een keer terug om te kijken.
Ons gevoel zei dat de poes dan toch in de kamers

moest zitten, alleen hadden wij hier geen toegang
toe.
Terug op de meldpost de gemeente gebeld of ze
iemand in de kamers wilde laten kijken.
En ja hoor, na een uurtje of wat kregen we een telefoontje dat er toch echt een poes in de kamers was
gevallen en zich verstopt had onder een houten blok.
Daarom konden wij de poes van bovenaf niet zien.
De poes werd naar de meldpost gebracht.
Het was een prachtige grijs/zwarte Main Coon!
Wonder boven wonder mankeerde de poes niks, het is
toch een val van bijna acht meter diep.
Gelukkig was de poes gechipt. Ze stond ook als
vermist in ons bestand en zo konden we de eigenaar
terug vinden.
Na deze gebeld te hebben, kwam ze haar snel
ophalen. Ze was al drie dagen vermist.
Ook de melder was dolgelukkig dat we de poes
hadden gevonden.
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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

Ja, ik word donateur van de Dierenambulance!

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

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

, ik help de Dierenambulance met een éénmalige gift

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
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NALATEN AAN DE STICHTING
DIERENAMBULANCE WATERLAND

H

echt 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 testament 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 nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun
erfdeel.

overheid zijn erkend, zoals Dierenambulance Waterland 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 oriënterend 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 inkomstenbelasting 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 aftrekbare 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 informatie:
www.anbi.nl

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
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DUIF MET BETONSPIJKER
23-07-2018 Purmerend, Koestraat

D

eze zomer kregen wij een
wel heel bijzondere melding.
Tegenover de FEBO bleek een duif te
zitten, en volgens de medewerkers
daar, zou er een spijker door zijn lijf
heen steken.
Tijdens de rit spraken wij met elkaar dat
dit toch wel een heel vreemde melding
betrof waar we ons geen voorstelling bij
konden maken.
Bij de FEBO in de Koestraat bleek er
niet 1 duif te zitten maar wel 100. En
welke betrof nu de duif waar we voor
kwamen.
We kregen de duif waar het om ging in
het vizier, hij bleek bovenop een rand
van de winkel er tegenover te zitten, en
daar kwamen wij met geen mogelijkheid bij.
Gelukkig hebben wij altijd wat brood bij ons en met
het brood probeerden wij de duif te lokken.
De andere duiven hadden direct door dat er gevoerd
werd en zij stortten zich ook op het brood.

We wilden de hoop al opgeven, maar
“onze” duif kwam ook rustig naar
beneden gevlogen.
Met behulp van een vangnet wisten wij
hem te vangen.
De duif leek op het eerste gezicht niets
te mankeren, het reageerde alert en
bewoog zich normaal.
Maar toen zagen wij inderdaad in
het achterlijfje van de duif een spijker
steken, die achter zijn vleugel zijn lijfje
inging en aan zijn zijkant er uitstak.
De grote vraag was natuurlijk hoe een
spijker in het lijf van een duif terecht
gekomen is.
Blijkbaar zijn er ook mensen op de
wereld die het leuk vinden om dieren
pijn te doen, want deze spijker bleek
met een tacker/spijkerpistool in de duif geschoten te
zijn.
Heel naar en zeker niet nodig.
Wij hebben de duif mee naar de meldpost genomen
om hem daar verder te verzorgen.

DUIFJES IN DE DAKGOOT
14-08-2018 Purmerend, Breedstraat

E

igenaar van een pand in de Breedstraat had
opdracht gegeven aan de Loodgieter om de
dakgoot schoon te maken i.v.m. lekkage bij de
onderliggende buren.
Dit zou op zich geen probleem moeten zijn tot zij
stuiten op enorme duivenontlasting en twee schattige
jonge duifjes.
De eigenaar van het pand en de loodgieter konden
het niet over hun hart verkrijgen om de boel schoon te
maken en de duifjes aan hun lot over te laten.
De dierenambulance werd ingeschakeld en het
project kon gestart worden.
Met mondkapje op en handschoenen aan de ladder
op en eerst de situatie bekijken.
Duivenontlasting is niet goed voor de gezondheid van
de mens en kan je erg ziek maken.
Het werd best een aardig klusje op enorme hoogte,
weinig ruimte en de duifjes hadden zich inmiddels
verscholen onder de dakpannen.
Met twee stoere mannen onderaan de ladder kon de
medewerker van de ambulance haar werk uitvoeren.
Met veel geduld en denken in oplossingen zijn de
duifjes veilig van grote hoogte beneden gekomen
en de loodgieter kon met een goed gevoel aan zijn
schoonmaak werkzaamheden beginnen.
De duifjes zijn dezelfde middag nog door ons naar de
vogelopvang de Bonte Piet gebracht in Midwoud.
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EEND VAST AAN EEN VISDRAAD
20-03-2018, Landsmeer.

O

p een koude zonnige dag kregen wij een
melding van een eend die midden in het water
vast zat aan een draad.
Eenmaal ter plaatste zagen de medewerkers inderdaad een eend vast in het water. Helaas zat het
draad onder water en was het dus slecht te zien waar
het draad zat.
De medewerkers hebben met stokken en haken
gezocht naar het uiteindelijk van het draad, helaas
hebben zij dit niet gevonden.
Na contact met de meldpost is er contact opgenomen met de Brandweer van Zaanstreek-Waterland.
De Brandweer vertelde ons dat zij een wagen zouden
sturen. Na 10 minuten wachten waren zij ter plaatse.
Één van onze medewerkers maakte nog een opmerking: hebben jullie wel jullie snorkel mee? Daarop
antwoordde de Brandweer heel normaal: Ja we
hebben ons duikteam mee.
De medewerkers van de Dierenambulance moesten
daar natuurlijk om lachen en liepen met de Brandweer mee naar het water. Na 2 minuten stond er nog
een team van de Brandweer achter ons en dat was
inderdaad het duikteam van de Brandweer.

Na enige tijd observeren is er een duiker te water
gegaan. De eend werd gevangen en het draad dat
vastzat aan de snavel werd verwijderd. Het ging om
een visdraad van ongeveer 10 meter onder water,
erg gevaarlijk dus voor onze waterdieren. De eend
is naar de dierenarts in Landsmeer gebracht en hier
is de rest van het draad verwijderd. Gelukkig was de
eend niet beschadigd aan de binnenkant van zijn
snavel. Ter verzorging is de eend meegenomen naar
de meldpost en is na twee dagen uitgezet in de vrije
natuur.

STEENUIL VERSCHANST ZICH
IN DE SLAAPKAMER
22-08-2018 Volendam, De Deimpt

E

en bewoonster aan de Deimpt
kreeg vanmorgen de schrik
van haar leven toen er in haar
slaapkamer van uit het niets iets
groots langs haar hoofd vloog.
Al snel had zij door dat er een uil in
haar woning bleek te zitten.
De hulp van de dierenambulance
werd ingeschakeld. Maar nog voor
dat wij ter plaatse konden zijn, belde
de vrouw ons af. Ze zag de uil nergens
meer dus waarschijnlijk toch via het
openstaande raam weggekomen.
Maar in de avond bleek dat de uil
toch nog in de slaapkamer verbleef.
Alsnog is de dierenambulance ter
plaatse gegaan en na een korte
zoek,-vangactie kon de steenuil van
achter een kast weggehaald worden.
Na twee dagen observatie en een goede maaltijd
genuttigd te hebben, kon het beestje de vrije wereld
weer in, dachten wij.
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UPDATE:

24-08-2018: Twee van onze medewerkers waren er klaar voor en het uiltje
ook om hem/haar weer vrij te laten op
De Deimpt.
Doordat het uiltje achterna werd
gezeten door twee kauwtjes op het
moment van vrijlaten koos het toch
weer voor een openstaand raam en
verschool zich op een veilig donker
zolderkamertje.
Het uiltje wist voor de tweede keer
weer door een slaapkamerraam te
vliegen en belandde bij een jonge
jongen op zijn kamer, die niets
vermoedend op zijn bed tv lag te
kijken.
Wij wisten het uiltje weer te vangen en
hebben besloten om het toch naar
een vogelopvang te brengen.
In ons 40 jarig bestaan hebben wij al vele diersoorten
uit woningen gehaald, maar een uil was voor ons toch
echt de eerste keer.
Het gedrag dat aangeleerd lijkt, doet ons vermoeden
dat de uil met de hand is groot gebracht.

JUMPER PUPPY/KITTEN DAG
18-08-2018 Purmerend, Jumper

J

umper had ons uitgenodigd om met onze stand
op de puppy/kitten dag te staan. Wij kregen
een mooi plekje in de winkel, zodat wij ons werk
konden promoten.

gezellige, leuke dag gehad en hebben ook nog wat
verdiend voor de dierenambulance. Daar kunnen we
weer dieren mee helpen.

Alles werd uitgestald, waaronder de brancard met
een knuffelhond met zuurstofmasker, een tafel met
verkoopwaar zoals: sleutelhangers, zelfgemaakte cup
cakes voor vogels en knaagdieren en allerlei leuke
knuffeltjes. Ook deelde we kortingsbonnen uit voor het
laten chippen van kittens bij ons op de meldpost.
Wij waren niet alleen uitgenodigd, er stond ook een
stand van Ecostyle diervoeding, de kattentrimster van
Agouti, een mevrouw die snuffelkleden maakten en
een dierenfotograaf. Het was in de vakantieperiode,
dus het was helaas niet zo druk. Toch hebben wij een

VOGEL IN DE OPENHAARD
18-06-2018, Purmerend, Dovenetelstraat

B

ij de meldster zat al geruime tijd een vogel in
haar openhaard.

Bij aankomst hoorden de medewerkers de vogel in de
pijp van de openhaard. Met wat prutswerk hebben
de medewerkers de vogel uit de openhaard kunnen
bevrijden. Hierna zaten zij natuurlijk wel helemaal
onder het roet.
De vogel is meegegaan naar de meldpost en is daar
roetvrij gemaakt. De vogel is na de behandeling weer
in de natuur uitgezet.

DIERENARTSEN REGIO WATERLAND
•

Dierenkliniek Grevelingenmee
Tel. (0299) 648000
0900-3437362

•

Dierenkliniek Waterland
Tel. (0299) 435674
0900-3437362

•

Dierenartsenpraktijk Purmerend
Tel. (0299) 421000
0900-3437362

•

De Dieren Spiegel
Tel. (0299) 323644

•

Dierenartspraktijk Edam
Tel. (0299) 748071

•

Dierenkliniek Oosthuizen
Tel. (0299) 401370

•

Dierenartsenpraktijk Monnickendam
Tel. (0299) 653031

•

Dierenartsenpraktijk Weidevenne
Tel. (0299) 471074

•

Dierenkliniek Broek
Tel. (020) 3316661

•

De Volendamse Dierenkliniek
Tel. (0299) 366709
0900-3437362

•

Dierenartsenpraktijk Landsmeer
Tel. (020) 4821854

27

MEERKOETJONG GERED VAN
VERDRINKINGSDOOD
13-08-2018 Purmerend, Burggolf

I

n augustus kregen wij een melding van een
meneer die een jonge meerkoet in nood had
gezien, ter hoogte van het golfterrein aan de
Westerweg.
Toen wij ter plaatse kwamen, bleek de pul aan de
kant van het golfterrein te zitten.
Door de mensen van Burggolf worden wij altijd heel
fijn te hulp gestaan, en met een golf karretje reden
wij over het golfterrein naar de plek waar de pul zou
zitten.
Daar aangekomen zagen wij moeder meerkoet met
twee jonge pullen, maar deze bleken niet in nood te
zijn.
De meneer die aan de andere kant van de sloot
stond gaf ons aanwijzingen waar hij de pul had zien
zitten.
Heel voorzichtig schepten wij door een rietkraag,
en inderdaad, daar hing een heel klein meerkoet
pulletje, met zijn kopje onder water.
We kregen meteen het gevoel te laat te zijn voor
dit kleine beestje en we tilden het uit het water. We
hielden het op zijn kop zodat het water uit zijn bekje
liep, en waarachtig, er bleek nog leven in het pulletje
te zitten.
Het beestje werd door één van onze medewerkers in
de palm van haar hand warm gehouden en tijdens
het ritje met de golfkar terug naar onze ambulance
begon de pul steeds meer leven te vertonen. Het
begon te piepen en opende zijn oogjes.
In de ambulance hebben we de pul in een handdoek
gewikkeld en daar liet het beestje zien voldoende
levenslust te hebben. Het probeerde op te staan en
liet zich duidelijk horen.
Op de meldpost is het diertje onder een warmtelamp
gezet om bij te komen.Wat in de eerste instantie
leek op een levenloos beestje, bleek uiteindelijk een
levenslustige meerkoet te zijn!

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 aangesloten en krijgen hier geen geld van!!
Wij hebben geen jaarlijkse collecte, wel kunt u onze collecte
bus tegen komen bij dierenartsen, dierenwinkels e.d.
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TWISKE ZWAAN MET VISHAAK
02-06-2018 Twiske, Den Ilp

E

en groep dagrecreanten
zien in het Twiske een
zwaan met vishaken waaraan
aasvis vastzit, in zijn snavel.
Onze mensen zijn ter plaatse
gekomen, hebben de zwaan
gevangen en gekeken of de
haak ter plekke verwijderd zou
kunnen worden.
Aangezien de haak te ver in
de keel van de zwaan zat, is
er besloten het dier mee te
nemen.
De dierenarts ging proberen de
haak te verwijderen. Mogelijk
dat het onder een roesje zal
moeten gebeuren.
Daarna kan de zwaan ter
verzorging doorgebracht
worden naar de vogelopvang.
Arm dier, zoveel ellende en
zoveel stress alleen maar omdat
vissen (met weerhaken) nog
altijd is toegestaan.
Update 05-06-2018: Vandaag
zijn wij in de vogelopvang
geweest en hebben gezien dat
het inmiddels weer goed gaat
met de zwaan. Kan weer zelfstandig eten en maakt zichzelf
ook weer lekker schoon!!!

VERMISTEN EN AANGETROFFEN DIEREN

D

agelijks komen er bij ons meldingen binnen over
vermiste dieren.
Via onze website www.dierenambulance-purmerend.
nl/uw-dier-vermist/ is het voor de eigenaar mogelijk het
dier bij ons als vermist op te geven.
Dat kunnen zij in alle rust doen en onze telefoonlijn blijft
op deze manier vrij voor andere dingen.
Zodra de melding bij ons binnen is, plaatsen wij de
vermissing in de map : Vermiste dieren!
Antwoord met enkele tips en de vraag om het dier af te
melden indien het gevonden is, word via de email aan
de eigenaar verstuurd.
Ook aangetroffen dieren kunnen via de website https://
www.dierenambulance-purmerend.nl/gevonden/diergevonden/ bij ons aangemeld worden. In alle gevallen
vragen wij altijd om een foto van het desbetreffend
dier.

Een match maken tussen vermist en gevonden maakt
het op die manier voor ons al een stukje makkelijker.
Indien wij een gevonden dier hebben maar geen
match met een vermissing kunnen maken, plaatsen wij
het dier op onze website en op onze facebookpagina.
Gelukkig kunnen we in veel gevallen langs deze weg
de eigenaar redelijk snel achterhalen.
Jammer genoeg menen sommige mensen te denken
dat wij niet kijken of een dier gechipt is, of het een
mannelijk of vrouwelijk dier is. En geven dan als
reactie commentaar/advies op onze oproep.
Lieve mensen wij vragen in alle oproepen alleen maar
of u de eigenaar bent of kent.
Alle adviezen hoe goed bedoeld ook hebben wij
uiteraard allang afgewerkt of zijn wij mee bezig.
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EUTHANASIE

G

eregeld krijgen wij de vraag, wanneer wij een
gewonde vogel ophalen of wij dan de nek
omdraaien.
Laat dit duidelijk zijn: Dat doen wij niet!
De vogel wordt op een rustige manier ingeslapen bij
een dierenarts.
Er zijn zelfs dierenartsen bij die dit op een hele mooie
manier doen en dat is onder de vleugel in het
bloedvat.
Er worden dus geen nekken omgedraaid, maar
wanneer het dier lijd of geen herstel meer mogelijk is,
geëuthanaseerd.

HARDDRAVERIJ
13-09-2018 Purmerend, Nieuwstraat

I

n september was weer de jaarlijkse harddraverij,
dit is een Purmerendse traditie en wordt
georganiseerd door Jan Kuiper.
Dit jaar was het extra feestelijk.
Jan kuiper is benoemd tot ridder in de Orde van
Oranje-Nassau, net als Pim Langereis van Stichting
dierenambulance Purmerend e.o.
Sinds wij in het bezit zijn van een paardentrailer,
worden wij gevraagd om aanwezig te zijn bij de
harddraverij.
Mocht er een ongeval gebeuren met een paard,
kunnen wij direct ingrijpen en kunnen wij het eventuele gewonde paard vervoeren.
Het was prachtig weer dit jaar en het was weer erg
gezellig en druk. Omdat er ook meldingen gereden
moesten worden, werd er door ons afgewisseld tussen
de medewerkers.
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