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Zonder u als begunstiger geen dierenambulance 
Waterland?!

Deze keer wil ik het hebben over onmisbare donaties, 
giften en legaten. Onze maandelijkse vaste lasten 
van huur, verzekeringen, energiekosten, telefoon/
internetkosten, personeelskosten, dierverzorgings-
kosten, brandstof en onderhoud  van de ambulances, 
kantoormiddelen en onvoorziene uitgaven worden 
steeds meer. Om de maandelijks vaste lasten van +/_  
€10.000,- te betalen zou het zeer wenselijk zijn als wij 
zo’n 9000 donateurs hebben die minimaal €12,50 per 
jaar doneren. 

Helaas komen wij bij lange na niet in de buurt van dit 
donateursaantal. In de crisisjaren is het donateurs-
aantal geslonken en dat begrijpen we. Maar sinds de 
opkomst van Dierenlot zien we de terugloop helaas 
nog verder achteruit lopen. En dat baart mij nog de 
meeste zorgen. Wij horen zo vaak: maar ik ben lid van 
Dierenlot dus ik steun jullie toch?! 

NEE beste mensen. Geld geven zij niet, vaste lasten 
betalen zij niet. En daar gaat het nu om, zonder u 
als donateur, als begunstiger wordt het voor ons erg 
moeilijk het hoofd boven water te houden. Als u wil 
dat wij ons werk kunnen blijven doen, dieren helpen 
waar anders niet (meer) naar omgekeken wordt,  geef 
uw steun en wordt donateur van Stichting Dierenam-
bulance Waterland. Een honden/katten opvang is 
er niet, knaagdierenopvang is 
er niet, vogelopvang is er niet. 
Dierenambulance Waterland is 
nog de enige instantie waar u op 
kan rekenen. U wilt toch niet dat 
deze ook zal verdwijnen?!

Voorzitter Pim Langereis

VOORWOORD
Elke keer opnieuw een goed voorwoord schrijven valt niet altijd mee.

Waar zal ik het deze keer over hebben, val ik niet in herhaling denk ik dan bij mijzelf.

VOOR WELKE DIEREN KOMEN WIJ EIGENLIJK?
Wij zetten ze voor u op een rijtje:

• Katten (ook wild)
• Honden
• Konijnen (ook wild) en knaagdieren
• Watervogels
• Vogels
• In het wild levende dieren zoals: egels, hazen, 

vossen etc..
• Exotische huisdieren: baardagame, schild-

padden, slangen etc..

Als dierenambulance komen wij voor heel veel 
dieren in de regio Waterland, maar er zijn uitzon-
deringen. Vee is die uitzondering en waarom nou 
eigenlijk? Bijvoorbeeld een koe in de sloot hoe 
lossen we dit nou op? Koeien zijn grote en logge 
dieren, de boer en/of de brandweer hebben hier 
machines voor om ze eruit te halen, de dierenam-
bulance heeft dit niet. Ook kan u 144 bellen, die 
zetten alles in gang om vee te redden.
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DIERENARTSEN REGIO WATERLAND
•  Dierenkliniek Grevelingenmeer 

Tel. (0299) 648000 
0900-3437362

•  Dierenkliniek Waterland 
Tel. (0299) 435674 
0900-3437362

•  Dierenarts Purmerend 
Tel. (0299) 421000 
0900-3437362

•  Dierenartsenpraktijk Weidevenne 
Tel. (0299) 471074

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

•  De Dieren Spiegel 
Tel. (0299) 323644

• 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

Mijn naam is Dennis de Mooij en ik werk 
sinds anderhalve maand  als vrijwilliger bij 

Dierenambulance Purmerend. 

Ik woon samen met mijn twee katers van zes jaar 
oud genaamd Bunna en Sheex. Deze twee mannen 
betekenen enorm veel voor mij en liggen ook het liefst 
de hele dag bij mij. Ik ben al mijn hele leven stapelgek 
op dieren en vond het tijd worden om er iets mee te 
gaan doen. Zodoende kwam ik bij de Dierenambu-
lance terecht. De collega’s met wie ik samenwerk zijn 
allemaal erg vriendelijk en ik voel me al helemaal thuis. 
Aangezien ik altijd in de grafische sector heb gewerkt 
is het allemaal nog erg nieuw voor mij maar alles wordt 
mij goed uitgelegd. In de korte tijd dat ik er nu werk 
heb ik al behoorlijk veel geleerd en ik hoop er nog veel 
meer te leren!

Dat het allemaal niet even leuk is wat je meemaakt 
werd me al snel duidelijk toen ik op een ochtend twee 
aangereden katten aantrof die de avond ervoor waren 
binnengekomen. Ik ben er vervolgens mee aan de slag 
gegaan om ze te wassen en weer “mooi” te maken. Het 
blijft natuurlijk altijd erg verdrietig voor de eigenaar dat 
hun geliefde huisdier er niet meer is, maar om ervoor te 
zorgen dat het diertje er in ieder geval weer toonbaar 
uitziet geeft toch een voldoening. 

Als medewerker van de Dierenambulance kan je heel 
veel voor de dieren en hun eigenaren betekenen. Ik 
hoop dan ook nog een lange tijd actief te blijven als 
vrijwilliger!

EVEN VOORSTELLEN
EN EEN GEVOEL VAN VOLDOENING
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Een hotspot of pyotraumatische dermatitis is 
een locale huidontsteking die de hond zelf 

veroorzaakt door te likken, te bijten en te krabben. 
Hotspots kunnen in enkele uren ontstaan en 
breiden zich over het algemeen snel uit.

HOE ONTSTAAT EEN HOTSPOT?
Een hotspot ontstaat doordat de hond op een 
bepaalde plaats krabt, bijt en likt. Meestal is jeuk 
de oorzaak van het krabben en bijten. Jeuk door 
bijvoorbeeld een vlooien- of een tekenbeet, of door 
een allergie. Ook een oorontsteking kan de jeukbron 
zijn waardoor de hond gaat krabben. Door het bijten 
en krabben gaat de opperhuid stuk en kunnen 
huidbacteriën, die normaliter geen problemen geven, 
een ontsteking veroorzaken. Door deze huidontsteking 
ontstaat er meer jeuk waardoor de hond nog meer 
gaat krabben, bijten en likken. Er zal een vicieuze 
cirkel ontstaan die snel tot een uitgebreide natte 
huidontsteking leidt.

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN 
VAN EEN HOTSPOT?
Een hotspot ziet eruit als een rode, natte plek die 
zich snel uitbreidt en jeuk veroorzaakt. De hond gaat 
krabben, likken en bijten, en soms zal de hond piepen 
van pijn.

BIJ WELKE RASSEN ZIEN 
WE HOTSPOTS?
In principe kan ieder ras een hotspot krijgen, maar we 
zien het vaker bij honden met een dikke ondervacht 
zoals leonbergers, golden retrievers , labradors en 
Berner Sennenhonden.

HOE BEHANDELEN WE EEN HOTSPOT?
Wanneer een hond aangeboden wordt op het 
spreekuur met een hotspot is het aan te raden direct 
de brand te blussen, de vicieuze cirkel te doorbreken. 
In tweede instantie is het raadzaam om op zoek te 
gaan naar de mogelijke onderliggende oorzaak en 
deze te behandelen.

HET DOORBREKEN VAN DE VICIEUZE 
CIRKEL DOEN WE DOOR:

• scheren van het gebied rond de hotspot, zeker bij 
(half)langharige rassen

• schoonmaken van het gebied met bijvoorbeeld 
Betadine of Biotex

• jeukprikkel doorbreken met corticosteroïden-
injectie

• huidontsteking behandelen met antibiotica

• eventueel locaal gebruik van jeukstillende / 
verzachtende spray

• Bij een adequate en snelle behandeling zal de 
hotspot goed genezen. Wanneer de onderlig-
gende oorzaak gevonden wordt en ook deze 
adequaat behandeld wordt (zoals de oorontste-
king, de vlooien of de allergie) dan zal de kans 
op het optreden van hotspots in de toekomst sterk 
verkleind worden.

Bron: Diergeneeskundig Centrum Paterswoldseweg

HOTSPOT
(PYOTRAUMATISCHE DERMATITIS)
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Voor slechts €17,50 heeft u een blijvende 
herinnering van uw geliefde huisdier.

WAT KUNT U DOEN ALS UW 
HUISDIER VERMIST IS?

Het vermistenformulier op onze website invullen: 
www.dierenambulance-purmerend.nl

Zieke, gewonde, zwervende en overleden huis-
dieren 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.
AANMELDEN VAN ZWERFDIEREN!
Zwerf en gevonden dieren kunnen ten alle tijden 
aangemeld worden bij de dierenambulance. U 
kunt dit telefonisch doen of een gevonden formulier 
invullen via onze website www.dierenambulance-
purmerend.nl onder kopje Gevonden dieren. Foto 
van het dier toevoegen en wij gaan er mee aan de 
slag. Ten eerste zullen wij in onze vermisten bestand 
zoeken of het aangemelde dier daar in voorkomt. 
We gaan in overleg met de vinder of het dier 

gebracht kan worden naar onze meldpost, of dat 
de dierenambulance het dier komt ophalen, of dat 
de vinder de keuze maakt het gevonden dier zelf 
te willen verzorgen. Indien een dier niet voorzien is 
van een chip, plaatsen wij het dier op onze website 
en facebook pagina in de hoop een eigenaar te 
vinden.
AANMELDEN VERMISTE DIEREN!
Deze kunt u via onze website www.dierenam-
bulance-purmerend.nl via het formulier Uw dier 
vermist? opgeven. Ook hier vragen wij altijd om een 
foto van het vermiste dier. Vermissing kunt u ook 
opgeven bij www.amivedi.nl en bij www.mijndie-
riszoek.nl Ook kunt u kijken bij Lost and Found op: 
www.doamsterdam.nl of uw dier daar binnen is 
gebracht.

EEN POOTAFDRUK,
EEN BLIJVENDE HERINNERING

Na lang zoeken vonden wij een product dat 

ons het meeste aansprak. Een zilverkleurig 

hart met venster waardoor u de afdruk goed 

kan zien. Door het venster kan de afdruk 

niet stoffig of vuil worden. Indien u dat wenst 

maken wij voor u de afdruk van uw overleden 

huisdier in dit mooie herinneringshart. 

Een pootafdruk van uw overleden huisdier
is nu ook bij de dierenambulance mogelijk. 
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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?”

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

• 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 naar de dieren-

arts, dierenasiel, dierenpension
• Transport naar 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
• 48 uurs opvang van zwerfdieren waarna zij naar Dieren Opvang Amsterdam vervoerd zullen worden 
• Het bijhouden van een gevonden en vermiste register
• Het geven van voorlichting op scholen en verenigingen
• Het chippen en registreren van honden en katten
• Nagels knippen/vijlen van knaagdier, hond, kat en vogels
• Kortwieken van kromsnavels

Daarnaast geven wij telefonisch advies o.a. bij: 
• overlast en gevaarlijke situaties door zwanen
• vogel tegen raam gevlogen
• overdag aantreffen van een rondlopende egel 
• vleermuizen in huis

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.

EXTRA BEVOEGDHEDEN:
• 2 medewerkers zijn gecertificeerd met “het opmerken en omgaan met dierenmishandeling op een forensi-

sche verantwoorde wijze”.
• Vaste medewerkers hebben bevoegdheid om een blaaspijp te gebruiken
Het laatste punt kan 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
Ilpendam
Katwoude
Kwadijk
Landsmeer

Marken
Middelie
Monnickendam
Oosthuizen
Overleek
Purmer
Purmerend

Purmerland
Schardam
Uitdam
Volendam
Warder
Watergang
Zuiderwoude
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Met regelmaat wordt de dierenambulance gebeld 
met de mededeling dat een kat in de boom zit. In 
veel gevallen klinkt de melder nogal paniekerig en 
willen zij graag dat wij direct de kat uit de boom 
komen redden. Onze mensen zijn er op getraind de 
melder rustig te woord te staan, vragen te stellen 
en van adviezen te voorzien. In geval van KAT IN 
DE BOOM zullen wij altijd vragen stellen als: hoe 
lang zit de kat in de boom, hoe hoog zit de kat, 
maar vooral willen wij weten of het klem zit en/of de 
kat zich gewoon kan bewegen. De meeste katten 
klimmen wel vaker in een boom. Soms gaan ze in hun 
enthousiasme te hoog en durven ze even niet meer 
naar beneden te komen, gaan dan heel zielig zitten 
miauwen en trekken daarmee de aandacht.

ADVIES DAT WIJ IN DE MEESTE 
GEVALLEN KUNNEN GEVEN 
ZIJN DE VOLGENDE:
• Zorg dat er geen honden in de buurt zijn, soms zijn 

zij de oorzaak van een kat in de boom
• Zorg dat er zo min mogelijk (liefst helemaal geen) 

mensen bij de boom staan. Geen paniek, vooral 
rustig blijven is de beste remedie

• Laat de kat met rust, negen van de tien keer komt 
de kat vanzelf achteruit weer naar beneden. Dit 
kan soms een aantal uren en in een heel enkel 
geval een paar dagen duren! Bedenk dat er niets 
zieligs is aan een kat in de boom. 

ER ZIJN NATUURLIJK UITZONDERINGEN 
EN ZAL DE HULPVERLENING 
SNEL OP GANG KOMEN.
• Indien de kat (zichtbaar) gewond is
• Indien de kat klem zit in de V van twee takken
• Indien het met een (hals)bandje, tuigje of een 

riempje verstrikt in de takken zit
• Bij extreme hitte
• Bij extreme vorst
• Wanneer het de kat medicijnen gebruikt
• Als het dier er na 24 uur nog steeds zit 
In dat geval zal de hulp van de brandweer met de 
hoogwerker ingeroepen worden.
Brandweer en Dierenambulance zullen in goed 
overleg samenwerken zodat de kat snel en veilig uit 
de boom gehaald zal worden.

KAT IN DE BOOM, WAT NU?

In de broedperiode geldt er een 
aanlijnplicht voor honden. Dit geldt 

niet alleen in de bossen of de duinen, 
maar ook in gebieden waar veel vogels 
broeden, bijvoorbeeld bij u in het park.

Dit heeft een reden. Loslopende honden 
kunnen een bedreiging vormen voor 
broedende vogels. Er kunnen hierdoor 
nesten verlaten worden of broedsels 
kunnen mislukken of in het ergste geval, 
kan een hond de vogel verwonden.  
Wees hier van bewust, houdt uw hond 
aan de lijn, ook al luistert uw hond zo 
goed. Dit voorkomt veel ellende. 

27-03-2019 Volendam, Klein Oostinje
De gans in Volendam had minder geluk. 
Wij kregen een melding van een voorbij-
ganger, dat er een gewonde gans liep in 
Volendam. In een groengebied, midden 
in een wijk, waar veel ganzen bleken te 
broeden, zagen wij een gewonde gans 
lopen. Nadat wij hem konden vangen, 
zagen wij dat de gans een enorme 
buikwond had. Wij zijn meteen naar de 
dichtstbijzijnde dierenarts gereden. Bij 
de dierenarts konden wij de wond beter 
bekijken. Er hing een groot stuk vel los en 
wij konden zien dat er enkele gaten in 
de buik zaten, waardoor wij zeker wisten 
dat dit veroorzaakt was door een hond. 
De gans was te ernstig gewond en de 
dierenarts heeft de gans dan ook geëu-
thanaseerd.

AANLIJNPLICHT IN BROEDGEBIEDEN
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De normale lichaamstemperatuur van een hond is 
38.0 tot 39.0 °C. Bij oververhitting kan het lichaam de 
warmte niet goed kwijt. Uw hond wil graag afkoelen, 
maar dat lukt niet! Als de temperatuur te hoog wordt, 
kunnen organen zoals het hart, de lever, hersenen 
en de nieren beschadigd raken. Het bloed wordt 
dik en stroperig, waardoor het slechter kan worden 
rondgepompt. Stijgt de lichaamstemperatuur boven 
de grens van 42 graden dan beginnen de eiwitten in 
het lichaam te stollen en worden de lichaamscellen 
onvoldoende van zuurstof voorzien. De hersenen 
besturen en coördineren sensorische systhemen, 
bewegen, gedrag en hemeostatische lichaamsfunc-
ties zoals ademhaling, bloeddruk en lichaamstempe-
ratuur. Het belangrijkste dat je moet koelen is dus altijd 
de kop.

DE SYMPTOMEN VAN OVERVERHITTING: 
• Hijgen
• Kwijlen
• Niet willen lopen
• In paniek raken
• Bewusteloos raken
• In het ergste geval overlijden

BEHANDELING OVERVERHITTING
• Schaduw: Haal uw hond uit de zon of uit de warme 

auto en leg hem in de schaduw.
• Rust: Gun uw hond rust. Als hij nu gaat lopen of 

rennen zal de temperatuur verder stijgen.
• Water: Laat uw hond water drinken met een 

normale temperatuur (geen ijswater) en koel de 
kop met een natte lap of door het zachtjes over de 
kop te gieten.

• Pootjebaden / zwemmen: Laat, indien mogelijk, 
uw hond in het water liggen/zwemmen. Neem hier 
ruim de tijd voor.

• Tocht: Laat uw hond op de tocht staan
• Bontjas: bij oververhitte dieren met een dichte 

vacht, adviseert een dierenarts uw hond te 
scheren. Het is niet leuk, maar bedenk dat uw 
hond, als hij niet snel afkoelt, kan overlijden!

• Paniek: Dieren die moeilijk kunnen ademen raken 
vaak in paniek. Hierdoor stijgt de zuurstofbehoefte, 
terwijl de hond al gebrek aan zuurstof heeft. Door 
de benauwdheid gaan de stembanden zwellen, 
waardoor uw hond nog benauwder wordt. Probeer 
daarom zelf altijd rustig te blijven in deze situatie.  

• Neem contact op met uw dierenarts 

OVERVERHITTING:
UW DIER IN UW AUTO LATEN, IS DIT WEL VERSTANDIG?

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 bijvoor-
beeld 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.
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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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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 voor-
rijkosten in rekening

• Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met: 
0299-436084/432338

UW HOND OF KAT LATEN CHIPPEN BIJ 
DE DIERENAMBULANCE PURMEREND

Hoeveel 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.

Periodieke giften

U hebt een periodieke gift als:
• de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkma-

tige 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 over-
lijden 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 in uw aangifte inkomsten-
belasting aftrekken als u aan bepaalde voorwaarden 
voldoet.

Voorwaarden voor het aftrekken 
van periodieke giften

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 overeen-
komst. 
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.

PERIODIEKE EN GEWONE GIFTEN
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Al jaren werken wij samen met Het Ganzen-
paradijs. U vraagt zich misschien wel af, wat is 

dat nou precies en waar zit dat paradijs dan?!

Stichting Akka’s Ganzenparadijs is opgericht in 
september 2007 en is gevestigd in Drenthe. Er worden 
niet alleen ganzen opgevangen maar er verblijven 
ook kippen en hanen, zwanen, kalkoenen, pauwen, 
duiven, honden en katten die niet herplaatsbaar zijn. 
De stichting doet meer dan alleen opvangen van 
deze dieren, zij onderhouden ook het nestbeheer voor 
vele gemeenten in Nederland. Dat wil zeggen dat 
zij op een diervriendelijke manier zorg dragen voor 
geboortebeperking onder de ganzenpopulatie met 
name onder de witte gans.

Hanen en ganzen die door ons worden (op)gevangen 
worden naar Akka’s Ganzenparadijs gebracht of 
opgehaald. In de winter is deze rit soms wat lastiger en 
kan het zijn dat de dieren wat langer in onze noodop-
vang zitten. Omdat we in Januari in de buurt moesten 
zijn besloten we een gans, een Kaapse Loopeend 
en een haan uit onze opvang mee te nemen en af 
te leveren bij Akka’s Ganzenparadijs. Als verassing 
brachten we meerdere zakken watervogelvoer en 
honden- en kattenbrokken mee. Wat waren ze hier 
enorm blij mee. 

Wij kregen een rondleiding over het prachtige 
paradijs en liepen tussen de ganzen, zwanen, 
kalkoenen en andere dieren. De kattenzaal is enorm 
groot en geweldig mooi ingericht. Ze kunnen op 
banken liggen, over balken heen klauteren en spelen 
en slapen met elkaar. De honden lopen lekker los over 
het terrein.

Wat een paradijs voor 
deze dieren en wat een 
geweldig team vrijwil-
ligers werken daar!
Kortom, wij vertrouwen 
met een gerust hart 
“onze” dieren aan hun 
goede zorg toe.

Mocht u meer infor-
matie willen over deze 
prachtige opvang en 
hun werkzaamheden, 
hieronder het adres:

Akka’s Ganzenparadijs 
Burgemeester ten 
Holteweg 47
7751 CR Dalen
0524-291773

HET GANZENPARADIJS

Tegen het eind van de middag kregen wij een 
melding dat iemand een kat had gevonden 

met een bandje om zijn nek en oksel. Toen wij 
arriveerden zagen wij dat het een vlooienband was 
dat al flink in de huid was gegroeid en dat er al 
heel wat vliegen eitjes in de wond zaten.

De wond stonk verschrikkelijk de kat liep er waarschijn-
lijk al een tijdje mee rond.

Bij de dierenarts is het vlooienbandje onder narcose 
verwijderd en het herstel kon beginnen. Na een paar 
dagen is de kat overgedragen aan Dierenopvang-
centrum  Amsterdam

Er heeft zich nooit een eigenaar gemeld.

INGEGROEID BANDJE 
24-09-2018 Purmerend, WiPmolen
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De zwaan is een beschermde diersoort en leeft 
vooral in meren, vijvers en kanalen. 

Ze eten waterplanten die ze met hun lange nek onder 
water van de bodem halen maar lusten ook gras, 
kleine visjes en insecten. Zwanen zijn trouwe dieren 
en hebben vaak een partner voor het leven. Ze zien 
er elegant en sereen uit, echter rond de broedtijd 
kunnen ze erg territoriaal zijn. Zwanen zijn de grootste 
watervogels en zwaarste vliegende dieren. Tijdens 
het zwemmen nemen ze daarom ook veel rust. 
Zwanen dobberen graag in het water en soms zie je 
ze zwemmen met een poot die ze op de rug dragen. 
Ze draaien hun poot tussen de veren op hun rug. Dit 
is voor hen een ruststand, zo wisselen ze ook de poten 
af en blijven met de andere lekker peddelen. U hoeft 
zich dus geen zorgen te maken als u een zwaan zo 
aantreft, de poot is niet gebroken maar ze rusten 
lekker uit!

 

ZWANEN MET DE POOT OP DE RUG, 
WAAROM DOEN ZIJ DAT?

Op de Gangeslaan in Purmerend leeft wel 
een hele brutale zwaan. De melder deed bij 

ons een melding dat de zwaan het hout van de 
voordeur afpikte en aan de brievenbus klepperde. 

Onze medewerkers zeiden tegen elkaar: een zwaan? 
Maar dat doet een zwaan toch niet? Zij besloten toch 
maar een kijkje te gaan nemen. 
Helaas was op dat moment geen zwaan aanwezig 
maar de melder had een heel mooi filmpje voor ons 
en ja hoor het was echt zo. Hierna hebben wij de 
voordeur van de melder afgezet met lint. Hierdoor 
gaat de zwaan een andere plek zoeken en hopen 
wij dat de melder geen overlast meer heeft van de 
zwaan.

Het komt vaak voor dat zwanen overlast veroorzaken 
in de broedperiode, wij komen graag om dit voor u 
op te lossen.

1E AFZETTING VOOR ZWANEN
28-03-2019  Purmerend, GanGeslaan
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Op 28-01-2019 kwam er bij ons een 
verschrikkelijke melding binnen. De Brandweer 

belde ons op omdat er een hondenopvang aan de 
Oostdijk in de brand stond. 

Met gepaste spoed zijn de medewerkers uitgereden. 
Ter plaatse zagen de medewerkers veel honden buiten 
en dachten daarom dat er geen honden meer binnen 
zouden zitten. Helaas bij nader inzien waren er nog 
wel honden binnen. De honden die buiten waren 
hebben de medewerkers gecheckt op brandwonden 
en benauwdheidsklachten. Gelukkig konden deze 
honden opgehaald worden door hun eigenaren.

Toen de brand uiteindelijk geblust was werden de 
medewerkers ingelicht door de Brandweer. Het ging 
om meerdere honden die nog binnen waren en 
de brandweer vroeg ons de lichamen te bergen. 
Met ondersteuning van de Brandweer hebben de 
medewerkers de lichamen van de overleden honden 
eruit gehaald. De medewerkers hebben 6 overleden 
honden meegenomen. Nadat alle vermissingen 
binnen waren gekomen bleek het dat er nog één 
hond op de afgebrande plek moest liggen. Amos 
de eigenaar van de Hondenbus heeft het laatste 
overleden hondje gevonden en bij ons op de 
meldpost gebracht. Eenmaal op de meldpost zijn de 
overleden honden gecheckt op een chip. Bij 2 honden 
was de chip helaas niet meer af te lezen maar van 
de andere honden was de chip nog wel af te lezen. 
Met de vermissingen en de chipnummers konden de 
medewerkers uiteindelijk alle honden identificeren. 
Na de identificatie zijn de eigenaren op de hoogte 
gesteld. De eigenaren hebben de dag erna afscheid 
kunnen nemen van hun honden en de verhalen over 
hun prachtige, lieve dieren kunnen vertellen. 

Wij willen de eigenaren enorm veel sterkte wensen 
met dit grote verlies.

In herinnering:

In herinnering:

Lisa de Stafford
Bowie de Franse Bulldog

Pip de Beagle
Mila de Boerboel

Luno de Jackrussel
En Scooby en Vlo

Doormiddel van een inzamelingsactie kon de 
Hondenbus weer opnieuw worden geopend.. Op 
23 februari is er een prachtig monument voor de 
overleden honden onthult. 
 
Wij willen Amos en medewerkers heel veel sterkte 
wensen en danken voor de donatie, ook voor onze 
medewerkers was dit een enorme zwarte dag.

BRANDSLACHTOFFERS 
HONDENBUS
28-01-2019, Zuidoostbeemster, oostdijk
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De hele dag kwam er al gerommel en gefladder 
uit het schoorsteen kanaal bij bewoners aan 

de Baardmosstraat.  Dat er een vogel in zat was 
overduidelijk en nu?

De avond was al ingevallen en pogingen om het arme 
dier eruit te halen waren niet gelukt.
De bewoners besloten de dierenambulance te bellen.
Dit zijn klusjes die wij geregeld doen in deze tijd van het 
jaar, vogeltjes gaan nestjes bouwen en hoe mooi is dat 
om dat in een schoorsteen kanaal te doen waar geen 
hoedje op zit.
Dat dacht deze houtduif dus ook.
Normaal komen de vogels er ongeschonden uit, wel 
iets wat zwart maar deze duif zat klem met zijn vleugel 
in het afdekklepje onderaan de haard. Een hele klus 
wat uiteindelijk zijn hele onderdekveren heeft gekost 
van de stress. Maar? de vleugel is er goed van afge-
komen en zijn onderdekveren groeien wel weer aan.

02-02-2019
Weer gerommel en gefladder in het kanaal.
Deze vogel heeft zijn verendek weten te behouden.
Toch het advies gegeven om maar een hoedje op de 
schoorsteen te zetten omdat hij behoorlijk in trek is dit 
jaar.

Beste dierenambulance mensen, 
 
Nadat jullie twee keer een vogel uit onze schoorsteen 
hebben gehaald staat de kap er nu op.
Nog bedankt voor jullie professionele hulp.
 
Met vriendelijke groet,
Aris Brevé
Baardmosstraat 
Purmerend

Omdat Dierenlot een grote, rijke organisatie 
is, maakt het voor hen mogelijk om in de 

landelijke publiciteit te treden.

In hun reclame spotjes geven zij aan: dat duizenden 
vrijwilligers zich inzetten voor dieren in nood ook bij u 
in de buurt. En dat u een organisatie in uw buurt kunt 
steunen door €1,85 p/m over te maken aan Dierenlot.
Dit klopt, maar niet in regio Waterland.

Wij zijn de enige organisatie in Waterland die dag en 
nacht voor de dieren in nood klaar staan, maar geen 
geld van Dierenlot en/of Dierenbescherming krijgt.
Wanneer wij mensen vragen, steunt u de dieren-
ambulance Waterland? Horen wij vaak: ja ik ben 
donateur van Dierenlot en daar krijgen jullie toch geld 
van? De reclame is dus misleidend en werkt erg in ons 
nadeel, wij lopen hierdoor vele donateurs mis.

Wij zijn van mening: wanneer jezelf je geld binnen 
haalt en beheerd, ook zelf beslissingen kunt nemen 
over o.a. merk en type auto, inrichting en uitstraling, 
kleding en materialen e.d. En wat wij zeer belangrijk 
vinden: alles is en blijft eigendom van onze stichting 
en kan niet afgenomen worden.

Om dit laatste te waarborgen hebben wij u als 
donateur heel hard nodig, u bent al donateur voor 
€12,50 p/j dat is €1,42 p/m.

Het neemt niet weg dat Dierenlot een goede 
sponsorwerver is, waar veel ambulance diensten, 
vogelopvangcentra, etc…  gebruik van maken.

DIERENLOT:
GEEN STEUN VOOR
DIERENAMBULANCE WATERLAND

DUIF IN SCHOORSTEEN
23-02-2019 Purmerend, baardmosstraat
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Op deze koude winterdag kwam er een melding 
binnen over een zwaan die vast zou zitten op 

het ijs. 

Bij aankomst zagen de medewerkers inderdaad dat 
het dier midden in een wak in de sloot zat. Omdat de 
sloot zo breed was hebben de medewerkers assis-
tentie gevraagd van de brandweer. De brandweer 
was na 10 minuten al ter plaatse met een duiker. De 
duiker wilde het ijs op maar de zwaan maakte zich 
uit de voeten, hij zat dus niet vast. Door hulp van de 
brandweer konden de medewerkers de zwaan te 
pakken krijgen. De zwaan was wel verzwakt en de 
medewerkers hebben het dier meegenomen naar 
de meldpost. De zwaan is weer lekker uitgezet in het 
natuurgebied.

Pommetje was een zeer bekende dame in de 
binnenstad die al haar klantjes afging om iets 

lekkers te bietsen en zich liet aaien door iedereen, 
maar? niet te lang want dan werd Pommetje boos.

In de begin jaren van haar komst wist niemand 
nog van haar bestaan maar daar kwam al snel 
verandering in. Geregeld zijn wij gebeld dat er een 
verdwaalde kat liep in de stad, ook heeft zij een 
middagje in onze noodopvang gezeten.
En met veel bezorgdheid werd zij daar opgehaald 
en? wij werden zeer verrast met heerlijke koeken van 
Harry de Groot.

Al snel kreeg zij bekendheid en iedereen wist? 
Pommetje is van Bakkerij Harry de Groot.
De laatste jaren werd zij wat rustiger en bleef steeds 
vaker in de bakkerij waar zij heerlijk op de stoel lag.
Tot vrijdagochtend, Pommetje heeft waarschijnlijk een 
hartstilstand gekregen en is in haar slaap overleden.
Nadat iedereen afscheid had genomen hebben 
wij haar opgehaald en naar het dierencrematorium 
gebracht.

Dag lieve Pommetje

ZWAAN VAST OP HET IJS
21-01-2019, edam, boelensPark

POES POMMETJE VAN BAKKERIJ 
HARRY DE GROOT
18-01-2019 Purmerend, Padjedijk
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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 informatie: 
www.anbi.nl 
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Er kwam een melding binnen van een 
geschrokken bewoonster aan de Burgemeester 

Peereboomweg. Ze hoorde een auto hard 
wegscheuren. Toen ze uit het raam keek, zag ze 
een zwaan liggen op de weg. 

De zwaan was zwaargewond. Bij aankomst was 
de zwaan inmiddels de sloot ingegaan. Voor de 
zekerheid stonden wij paraat met de zwanenvangstok, 
maar dit bleek niet nodig te zijn. De zwaan was 
er zo slecht aan toe, dat we de zwaan zo konden 
pakken. Eenmaal uit het water, zagen wij tot onze 
grote schrik, dat hij een grote buikwond had en de 
ingewanden eruit lagen. Met gepaste spoed, zijn wij 
naar de dichtstbijzijnde dierenarts gereden en moest 
de zwaan helaas geëuthanaseerd worden. Het betrof 
een nog jonge zwaan, die pas begonnen was aan zijn 
leventje. Dit was gebeurd op klaarlichte dag, op een 

overzichtelijke weg. Wij kunnen het ons niet voorstellen 
dat de bestuurder de zwaan niet gezien heeft en ook 
al kon de bestuurder er niks aan doen, maak er dan in 
ieder geval een melding van. Wij vinden het diep triest 
dat mensen doorrijden en een dier zwaargewond 
achterlaten. 

Op een ochtend kregen wij een melding binnen. 
Er zou bij de melder in de achtertuin een eend 

vastzitten in een struik. De melder vertelde er wel 
nadrukkelijk bij, dat de struik absoluut niet gekapt 
of beschadigd mocht worden. 

Bij aankomst lag er keurig een briefje in de tuin met 
daarop een pijl richting het betreffende struikje waar 
de eend zich moest bevinden. Toen wij goed keken, 
zagen we inderdaad de eend zitten. Wij vroegen ons 
gelijk af hoe deze eend zo vast is komen te zitten. 
Waarschijnlijk dacht deze vrouwelijke eend een 
mooi plekje gevonden te hebben om haar nest te 

bouwen. Ze is bovenop het struikje geland, is met haar 
kop naar beneden gegleden en kwam muurvast te 
zitten tussen de takken. Arm dier. Het werd nog een 
hele uitdaging om haar te bevrijden zonder de struik 
te beschadigen. Uiteindelijk konden we haar heel 
voorzichtig naar boven schuiven en haar bevrijden 
uit haar benarde positie. En jawel, de struik was nog 
intact, op één dood takje na, die moesten we toch 
echt afbreken. Ze had gelukkig niks overgehouden 
aan deze kamikaze actie. De eend hebben wij 
meegenomen naar de meldpost om daar even bij te 
laten komen en kon daarna weer heerlijk de natuur in.

ZWAAN MET INGEWANDEN ERUIT
17-01-2019: broek in Waterland, burGemeester PeereboomWeG

EEND VAST IN STRUIK
15-03-2019: middenbeemster, de eenhoorn
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Een bestuurster dacht over een flinke hobbel te 
rijden toen zij net het erf afreed. Zij is uitgestapt 

om te kijken wat er aan de hand was en wat zij op 
de weg zou aantreffen.

Niks te zien maar hoorde een verschrikkelijk miauwend 
geluid onder haar motorkap vandaan komen. De 
kat was meegedraaid tussen de distributiesnaar. 
Brandweer en dierenambulance kwamen ter plaatse 
en wisten dit arme dier uit zijn verschrikkelijke situatie te 
redden.
Met spoed is de kat naar de dichtstbijzijnde dierenarts 
gebracht. De verwondingen waren zo erg  dat 
besloten is de poes in te laten slapen. Bestuurster 
bleek ook nog eens de eigenaar te zijn.

Wij willen de eigenaar heel veel sterkte wensen. 

Brandweer Avenhorn bedankt voor de goede 
samenwerking!!

Gezien de goede opbrengsten van de 
textielacties van Bim Bam gaven zij aan ruimte 

te hebben om wat extra's te kunnen doen voor 
maatschappelijke doelen gelieerd aan Purmerend.

Deze keer hebben zij stichting Dierenambulance 
Purmerend geselecteerd. Een flink geldbedrag van 
€1464,10 is er opgehaald. Dit bedrag is geheel 
besteed aan winterbanden met velgen voor beide 
ambulances.

Wij willen stichting Bim Bam 
enorm danken voor dit mooie 
geldbedrag en de monteurs van 
Bandenservice Van Den Enghel 
die de banden hebben omgezet.

KAT BEVRIJD UIT MOTORBLOK
13-03-2019 noordbeemster, noorddijk

NIEUWE WINTERBANDEN DANKZIJ 
ACTIE STICHTING BIM BAM
Purmerend, februari 2019
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Mijn vrije dag zat er nog maar net op toen 
de telefoon even na 18:30 uur rinkelde. 

Het was de meldkamer van de brandweer met 
de mededeling dat zij de dierenambulance op 
voorhand bij een woningbrand wilden hebben.

Snel naar de plek des onheils gereden en ons 
aangemeld bij de leidinggevende van de brandweer. 
Er stonden al meerdere blusvoertuigen en de 
bluswerkzaamheden waren al in volle gang. De brand 
bleek in een woonboerderij te zijn. Voor ons was niet 
veel meer te zien dan alleen wat rookontwikkeling. 
Naarmate de tijd vorderde kwamen er steeds meer 
brandweerwagens ter plaatse. De brand werd 
steeds heftiger, vlammen sloegen uit het dak en de 
boerderij leek naar mijn inzien niet meer te redden. De 
naastgelegen boerderij waar vee in de stallen stond, 
werd nauwlettend in de gaten gehouden door zowel 
de brandweer als door de eigenaar van het vee. 
Vanwege de neerkomende regenvonken werden de 
boerderij en de stallen nat gehouden. Er werd nog 
overwogen om de dieren het land op te jagen maar 
ook daar zouden ze in de rook staan. 

Verderop aan de Oosterweg werden uit voorzorg 30 
paarden uit hun stallen gehaald en buiten geplaatst 
omdat de stal vol rook kwam te staan.

Rond 22:30 uur werd door de brandweer een kat bij 
ons aan de ambulance afgeleverd. Het dier zat op 
een bankje dat bij de brandende boerderij stond. 
Drijfnat en rillerig hebben wij haar opgevangen en 
naar de meldpost gebracht. Tegen 23:30 uur werden 
we door de brandweer bijgepraat en was het voor 
de dierenambulance niet langer noodzakelijk om 
ter plaatse te blijven. De volgende dag hebben wij 

contact gehad met de eigenaar van poes Saar. Heel 
blij dat tenminste 1 van de katten in veiligheid was 
vertelden ze dat ze zo goed als alles kwijt zijn, geen 
woning, bijna geen kleding, belangrijke papieren 
noem maar op. Wat een tragedie voor de bewoners 
(drie gezinnen dakloos) van de boerderij.

Poes Saar is 27 dagen in onze opvang gebleven, 
daarna kon ze bij haar eigenaar in hun tijdelijke 
woning komen. Wij wensen de betrokken bewoners 
heel veel sterkte en hopen dat ze snel weer een eigen 
onderkomen zullen hebben. 

BOERDERIJ BRAND
02-03-2019 Purmer, oosterWeG
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Ook dit jaar hebben de medewerkers van de 
dierenambulance hun uiterste best gedaan 

vermiste/gevonden dieren weer bij hun baasjes 
terug te krijgen. 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 daadwerke-
lijk 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 telefoon-
nummer, 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 inge-
schreven 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.

STAAT UW GECHIPTE DIER 
GOED GEREGISTREERD?

Dagelijks 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 vermis-
sing 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 www.
dierenambulance-purmerend.nl/gevonden/dier-
gevonden 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 makke-
lijker.

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.

VERMISTEN EN AANGETROFFEN DIEREN
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