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Helaas zijn er altijd mensen die menen dat 
facebook ook gebruikt kan worden om 

ongehoord en ongestoord negatief over andere te 
mogen zijn. Vervolgens zijn er altijd weer mensen 
die daar gretig op in gaan en de boel nog verder 
menen te moeten aandikken.

Zo was er in juli een negatief en onwaar verhaal 
dat over de dierenambulance ging. Het was een 
bijzonder drukke dag, er werd hulp gevraagd voor 
een gans die niet goed kon lopen. Wij vroegen de 
melder het dier op te pakken en eventueel naar onze 
meldpost te komen brengen, zodat het daar verder 
geholpen kon worden. De melder ging er in mee en 
zou proberen de gans en daarmee ons te helpen. 
Vervolgens heeft de melder op facebook een heel 
verhaal geplaatst met onder andere de woorden: 
Daar komen zij niet voor. Klinkklare nonsens, die wij 
uitermate betreuren. Dit soort berichten zijn een steek 
recht in ons hart, immers wij staan dag en nacht, zon,- 
en feestdagen, zomer en winter klaar voor de dieren. 
We maken tijdens de topdrukte allemaal dagen 
van 14 tot 15 uur en dat op vrijwillige basis. Doet de 
schrijver ons dit na, denkt de schrijver überhaupt hier 
wel eens over na?!

Wij rijden indien mogelijk voor alle soorten dieren, van 
groot tot klein. Van huisdier tot in het wildlevend dier 
en of de rit nu wel of niet betaald wordt maakt ons 
niet uit. Daar geven  onze donateurs geld voor om de 
onbetaalde ritten op te vangen.  En geloof me, dat 
zijn honderden ritten per jaar.

Maar wist u dat er een aanklacht ingediend kan 
worden tegen degene die een ander schade berok-
kend via bijv. facebook?!

VOORWOORD
Deze keer wil ik het eens over facebook en het gebruik daarvan hebben. 

Van facebook kun je goed gebruik maken. Bijvoorbeeld om vermiste- en gevonden dieren, 
leuke, aparte meldingen en vele andere zaken op te melden.

WAAROM DONATIE’S, GIFTEN EN LEGATEN ZO BELANGRIJK 
VOOR STICHTING DIERENAMBULANCE WATERLAND ZIJN

ZONDER U ALS BEGUNSTIGER GEEN DIERENAMBULANCE WATERLAND?!

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 +/_ € 10.000,00 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 donateursaantal 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 Dierenambulance 
Waterland.

Een honden/katten opvang is er niet, knaagdieren-
opvang is er niet, vogelopvang is er niet. Dieren-
ambulance Waterland is nog de enige instantie 
waar u op kan rekenen. U wilt toch niet dat deze ook 
zal verdwijnen?! Via onderstaande link naar onze 
website is het mogelijk om donateur te worden maar 
een eenmalige gift mag natuurlijk ook. U bent niets 
verplicht. 
www.dierenambulance-purmerend.nl/doneren/
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Het kenniscentrum Eikenprocessierups heeft 
kenbaar gemaakt dat er dit jaar drie keer 

zoveel eikenprocessierupsen zijn, in vergelijking 
met een jaar geleden. Enorme jeuk, rode bultjes 
en soms zelfs klachten als kortademigheid of een 
dikke tong kunnen het gevolg zijn van contact 
met de minuscule brandhaartjes van de rups. 
Ook dieren hebben er last van, waarschuwt 
dierendermatoloog Anette van der Lee.

KLACHTEN BIJ DIEREN
De klachten komen vooral voor bij honden, zegt van 
der Lee, maar ook katten, paarden en andere dieren 
kunnen er last van krijgen. Dieren krijgen bij blootstelling 
aan de haartjes van de eikenprocessierups voorname-
lijk last van de ogen, lippen en tong. Zeker spelende 
honden die van alles oppakken vanaf de grond. Ze 
hebben traanogen, gezwollen lippen, een tong die 
rood en dik is. Of ze hoesten, ook kunnen de dieren 
misselijk zijn, braken of last hebben van sloomheid.

Let u daarom vooral goed op bij het uitlaten van uw 
hond.Bij acute klachten aan lippen en de tong van 
de hond, moet u meteen naar de dierenarts gaan. Er 
kan een heftige irritatiereactie optreden, wat uiteinde-
lijk zelfs kan leiden tot afsterving van weefsel. Als dat 
de tong betreft, dan heeft dat zeker consequenties 
voor het kunnen eten en drinken. Een dierenarts kan 
dat met een injectie onderdrukken.

Bron: www.LICG.nl

EIKENPROCESSIERUPS:
LET OP UW HUISDIER!

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Robin en sinds maart 2019 loop ik 

stage bij de dierenambulance Purmerend 
e.o. 

Als kind was ik al gek op dieren en droomde 
ik ervan om dieren te gaan redden, het liefst 
in het buitenland. Het liep allemaal even 
anders en ik ben vrij snel fulltime gaan werken 
in o.a. de horeca. Het begon weer aan mij te 
knagen want mijn hart ligt bij de dieren, dus 
heb ik de stoute schoenen aangetrokken. 

Ik ben minder gaan werken zodat ik een 
thuisstudie dierverzorging kon gaan volgen en 
twee dagen stage kon gaan lopen. Wat ben 
ik blij dat ik deze keuze heb gemaakt en bij 

de dierenambulance Purmerend e.o. 
een plek vond, waar ik mij helemaal 
thuis voel. Geen één dag is hetzelfde, 
je maakt onwijs veel leuke maar ook 
zware dingen mee. Het voelt goed 
om op deze manier mijn steentje bij te 
dragen. Dieren helpen/redden en een 
helpende hand te bieden aan baasjes 
en melders. 

Ik ben heel blij dat ik mij aan het 
dierenambulance team heb mogen 
toevoegen. Iedereen werkt onwijs hard, 
ik leer heel veel van ze, kan onwijs met ze 
lachen en ik zie hoeveel ze van hun werk 
houden!  
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DONDERDAG 4 JULI 2019
Als het woensdag al een lange drukke dag was, bleek 
het vandaag nog een graadje erger te kunnen. Na 
een korte nacht van amper 5 uur slaap, begon de 
dag al weer vroeg met vele telefoontjes.

In onze meldpost verblijven een tiental wilde vogels 
zoals een mus, duiven, merel, kraai, kauwtjes, 
meeuwen en andere vogeltjes, al dan niet jong of 
gewond. Gedumpte kittens, een moederpoes met 
jongen, parkieten en een kanarie.
Elk dier wordt door ons verzorgd, krijgt een schoon 
hok, eten en vers drinken.

Een hond verblijft sinds dinsdagavond in onze nood-
opvang, zijn baasje is noodlottig gevallen en zal 
voorlopig niet voor het dier kunnen zorgen. Deze moet 
ook uitgelaten worden en krijgt ook een schoon hok.

Op de spoeltafel ligt een aangereden, overleden 
kat. Deze moet gewassen en geföhnd worden zodat 
het dier weer toonbaar is. De eigenaar komt straks 
afscheid nemen. Deze wil vast geen bloed, wonden 
en/of uitpuilende ogen zien.  
Er komen mensen aan de deur met uiteenlopende 
redenen en de telefoon blijft ook steeds gaan. 
Allemaal doen we ons uiterste best om snel en effi-
ciënt te werken.
Binnenkomende ritten worden weggereden en de 
hulpbehoevende dieren worden geholpen.

EN DAN PANIEKTELEFOON
Kat valt vader en dochter aan. Jullie moeten haar NU 
vangen en meenemen. Dat is iets dat niet zomaar 
kan. Er zal eerst een opvangplek geregeld moeten 
worden. 
Weer paniektelefoon: ‘’komen jullie nou want pa doet 
de kat anders iets aan’’. We beloven nadrukkelijk dat 
we ze komen helpen, alleen kan dat echt niet à la 
minuut omdat de vrijwilligers nog met andere ritten 
bezig zijn. We proberen de mensen kalm te krijgen en 
adviseren ze om de woning te verlaten, zodat de rust 
wederkeert bij zowel eigenaar als bij de kat.

Ambulance is terug, wordt schoon-en klaargemaakt 
voor de volgende ritten. Lopende voort werken 
we een boterhammetje naar binnen, slok water er 
achteraan en gaan we op weg naar de agressieve 
kat. Deze kunnen we gelukkig vrij snel vangen. Terug 
naar de meldpost,  de andere katten in vervoers-
kooien plaatsen en transporteren naar het asiel in 
Amsterdam.
De wilde vogels worden klaargemaakt voor trans-
port naar Vogelopvangcentrum ‘’De Bonte Piet’’ in 
Midwoud. Bijbehorende papieren moeten op orde en 
zo vertrekt ambulance nr. twee.
Beide wagens zijn minimaal een uur niet beschikbaar, 
ambulance nr. drie staat paraat voor spoedgevallen.

Wegens de drukte vragen we soms aan de melder om 
zelf iets te ondernemen, bijvoorbeeld om het dier bij 
ons te brengen. Zo helpen zij het dier en daarmee ook 
ons. 

MESSTEEK IN DE RUG
Als we om 22:30 uur eindelijk van 
een welverdiende warme maaltijd 
genieten, krijgen we gevoelsmatig 
een messteek in de rug. Iemand 
heeft op sociaalmedia geschreven 
dat wij niet willen komen voor een 
dier dat hulp behoeft. Nota bene de 
schrijver van het stuk beloofde aan 
de telefoon het dier op te pakken en 
naar de meldpost van de dierenam-
bulance te komen brengen en had 
er uiteindelijk begrip voor omdat we 
het zo druk hadden.
Helaas beseft de schrijver niet wat 
hij/zij de dierenambulance aandoet. 
Maar ook onze vrijwilligers, die in 
deze drukke tijden soms dagen 
van 15 uur maken, krijgen hier een 
enorme dreun van.

MESSTEEK IN DE RUG
NA EEN DRUKKE ENERVERENDE DAG
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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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Wanneer u uw huisdier mee naar het buitenland 
wilt nemen, moet u zich houden aan de 

buitenlandse wetgeving. De invoereisen voor 
landen in de EU en voor de meeste overige landen 
in Europa kunt u vinden op de site WWW.LICG.NL

U heeft niet alleen te maken met de wetgeving van 
uw eindbestemming, ook de landen waar u doorheen 
reist, hebben zo hun wetgeving waaraan u zich 
dient te houden. Er zijn zelfs landen waar bepaalde 
hondenrassen niet zijn toestaan. Zorg er voor dat uw 
hond, kat of fret gechipt is voordat hij een rabiësvac-
cinatie of overige behandeling krijgt (op dezelfde 
dag mag ook). Ook moet hij een Europees dierenpas-
poort hebben. De dieren moeten ingeënt zijn tegen 
hondsdolheid (rabiës vaccinatie) tenminste 21 dagen 
voor de reis. Is uw dier niet tegen rabiës geënt, maar 

u neemt het dier toch mee, dan neemt u een groot 
risico. Bij controle wordt uw dier afgenomen en gaat 
in quarantaine voor een duur van zes weken tot zes 
maanden. Alle kosten (ook een flinke boete) zullen op 
u verhaald worden. Iets wat u vast niet wilt riskeren.

VAKANTIE-BUITENLAND-HUISDIEREN
Gaat u naar het buitenland op vakantie? Bent u van plan om uw huisdier mee te nemen?

Bedenkt u goed dat tijdige vaccinatie van uw huisdier heel erg belangrijk is.

De meldkamer van de politie vraagt onze hulp. 
Er moet iemand met spoed naar het ziekenhuis 

en de hond zit nog in de woning.

Wij hebben de hond opgehaald en in onze noodop-
vang opgenomen. We verwachten dat er zich familie 
zal melden, om het dier op te halen. Totdat er blijkt 
dat de eigenaar geen familie, vrienden of kennissen 
heeft.
Aangezien wij een zeer beperkte ruimte hebben, 
kan de hond eigenlijk niet langer dan twee dagen 
opgevangen worden. Opvangplek is er niet te vinden, 
alles zit vol, daar komt bij dat de hond niet ingeënt 
en gechipt is, hierdoor zal geen enkel pension de 
hond opnemen. Het ras (Amerikaanse Stafford Terriër) 
werkt ook niet in zijn voordeel. Gelukkig bood Amos 
(uitlaatservice de Hondenbus) aan, om de hond een 
keer mee te nemen. Helaas paste de hond niet in 
de roedel en bleef het bij één keer. Om de hond 
toch bewegingsvrijheid te bieden, mocht hij bij Bram 
(de Dog Run) na sluitingstijd, op zijn terrein ravotten. 
Heel veel dank aan Amos en aan Bram. Dierenwinkel 
Lobbes bracht de benodigde hondenbrokken die 
deze hond altijd krijgt. Peter ook aan jou onze harte-
lijke dank. 

Gelukkig werd de eigenaar de week daarop 
ontslagen uit het ziekenhuis en kon de hond weer 
naar huis. Wij vinden het onbegrijpelijk, dat er werkelijk 
niets geregeld kan worden in deze situaties. Wanneer 
je geen vrienden en/of familie hebt, maar wel een 
huisdier en er overkomt je iets, wie zorgt er dan voor je 
huisdier? Probeer dat te regelen want een ongeluk zit 
in een klein hoekje.

NOOD BREEKT GÉÉN WETTEN
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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.

Ook de mensen van de dierenambulance 
moeten wel eens werkzaamheden verrichten 

op gevaarlijke, drukke wegen.

In onze regio zijn dat een deel van de A7, een deel 
van de N244 en een deel van de N247. Voor het 
werken op de A en N wegen hebben onze mensen 
een gedegen opleiding van Rijkswaterstaat genoten. 
Er is een streng protocol voor elke hulpverlener 
van Brandweer, politie, ambulance, wegwerkers, 
bergingsbedrijven, noem maar op. Een ieder die op 
de snelweg werkzaamheden dient uit te voeren is 
verplicht zich aan deze regels te houden.

Alvorens wij op de A7 aan het werk gaan, is er al 
contact met Rijkswaterstaat geweest. Deze bepaald 
of wij zelfstandig te werk kunnen gaan (onder toeziend 
oog van de camera´s van Rijkswaterstaat) of dat de 
weginspecteur er bij moet komen voor de veiligheid 
van zowel de weggebruiker als van ons als hulpverle-
ners.

Ons streven is om zo snel mogelijk weer van de weg af 
te zijn, dit voor ieders veiligheid en om het verkeer niet 
te hinderen. Zo kan het voorkomen dat we binnen een 
minuut een gewond of overleden dier gepakt hebben 
en weer rijdende zijn.

In principe halen wij geen overleden vogels van de 
snelwegen af als dat te gevaarlijk voor ons is. Rijkswa-
terstaat en de Provincie maken dagelijks een route 
over hun wegennet en zijn verantwoordelijk voor alles 
wat zich op de weg bevindt. 

Ligt het in onze mogelijkheid een dier wel weg te 
halen, zullen we het zeker niet laten. Maar een over-
leden vogel dat tegen de middenberm van de A7 ligt 
kunnen en mogen wij niet weghalen. 

Voor huisdieren die op de rijstroken of aan de midden-
berm van de A7 liggen, lichten wij altijd Rijkswaterstaat 
in. Het kan daarom soms wat langer duren alvorens 
een dier van de weg gehaald is. 

Onze veiligheid staat bovenaan!

ONZE VEILIGHEID STAAT BOVENAAN 
(WERKEN OP A EN N WEGEN)
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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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Op een donderdagochtend kregen wij een 
melding van een mevrouw dat er langs de 

N244 een zwarte-witte kat liep. De mevrouw had 
deze zien lopen langs de weg en vond dit een 
rare plek voor een kat om zomaar te wandelen. Ze 
heeft toen haar auto ergens aan de kant gezet en 
is toen voorzichtig naar het diertje gelopen.

Tot haar schrik zag ze dat het katje heel erg mager 
was en dat het vlooienbandje om haar oksel zat en 
helemaal ingegroeid was in de huid. Omdat het 
diertje heel erg schuw was, kon ze er moeilijk bij 
komen. Met veel geduld en lekkere snoepjes kon ze 
de kat tot heel dichtbij benaderen. Een poging om de 
kat te pakken mislukte, de kat was zo angstig dat hij/
zij in haar vinger beet. Toen heeft ze de hulp van de 
dierenambulance ingeschakeld. 

Bij aankomst zagen we de mevrouw en de kat 
zitten. Het was druk op de N244, we moesten heel 
voorzichtig te werk gaan. Het gevaar was dat de kat 
zou schrikken en zo de weg op zou rennen, met alle 
gevolgen van dien. De medewerkers probeerde de 
kat heel voorzichtig te benaderen vanuit de weg kant, 
zodat als ze de benen nam, ze richting de bosjes zou 
gaan. Helaas liet ze zich niet pakken en ze rende 
richting de bosjes. We baalde allemaal heel erg. Deze 
kat moet zo snel mogelijk geholpen worden. 

Dezelfde middag zijn we weer ter plaatse gegaan, om 
in de bosjes een vangkooi neer te zetten. Nu moesten 
we afwachten. Bij de kooi inspectie later op de dag, 
zagen we dat de kat er wel in was geweest. Al het 
eten was schoon op. Alleen de kat was zo mager, te 
licht om de kooi te doen sluiten. Daar waren we al 
bang voor. Er werd een tweede vangkooi geplaatst en 
de kooien werden nog scherper gezet. Een paar keer 
in de avond zijn we nog wezen kijken, maar helaas de 
kat zat er niet in en het eten was onaangeroerd. 

‘s Nachts hebben we de kooi niet op scherp gezet. Het 
is niet de bedoeling dat als de kat erin zou lopen, hij 
de hele nacht gevangen zit. We hebben de vangkooi 
open gezet en er wel voer ingedaan. De volgende 
ochtend zijn wij er weer heengegaan. Het eten lag 
er weer onaangeroerd bij. We verloren een beetje 
de hoop dat we de kat zouden kunnen vangen. We 
besloten om één vangkooi op een andere plek neer 
te zetten, misschien hielp dat. 

Voordat we bij de ambulance waren om weer weg te 
gaan, hoorde we een vangkooi dichtklappen. Zou het 
ons toch gelukt zijn of hadden we de kooi te scherp 
gezet en was hij uit zichzelf dicht gevallen. Vol hoop 
liepen we terug naar de kooi en ja hoor, de kat zat er 
in. Gelukkig!! Snel zijn we met het dier naar de dichtst-
bijzijnde dierenarts gereden en daar hebben we de 
eigenaar opgebeld. De kat stond namelijk als vermist. 
Hij was al een maand vermist! 

We ontmoette de dolgelukkige eigenaar bij de dieren-
arts. Het was wonderbaarlijk om te zien, dat de kat als 
een blad aan de boom veranderde toen hij de stem 
van zijn eigenaar hoorde. De kat was erg boos toen hij 
in de kooi zat en toen hij zijn eigenaar hoorde begon 
hij te miauwen en gaf kopjes. Bij de dierenarts is het 
ingegroeide vlooienbandje verwijderd. De prognose 
was goed, hij zou er helemaal weer bovenop komen. 
Nu kon hij lekker naar huis en lekker verwend worden 
en herstellen van dit avontuur.

KAT N244

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
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ZWERFAFVAL:
LEVENSGEVAARLIJK VOOR VOGELS!

Soms krijg je van die meldingen dat je 
denkt, hoe kan dat nou gebeuren? We 

kregen de volgende melding binnen: Er viel 
opeens een schildpad naar beneden vanaf 
een hoogte van 5 meter.

We kwamen aan bij Fort Edam en zagen gelijk 
dat het echt een hele lange val moet zijn 
geweest voor het arme beestje. De schildpad 
heeft het Fort als een heuvel gezien, vol 
met gras, is gaan wandelen en heeft niet 
doorgehad dat er opeens een einde aan 
de heuvel kwam en viel ong. 5 meter naar 
beneden. Het schild van het arme beest was 
helemaal gebroken en bloedde behoorlijk. 
Gelukkig miste er geen stukken en kon het 
schild nog geplakt worden. Het arme beestje 
is naar de schildpaddenopvang gebracht en 
kan hier rustig bij komen van zijn vrije val.

SCHILDPAD DIE UIT DE LUCHT KWAM VALLEN

Wandel door een stad of de natuur en je komt het 
overal tegen: zwerfafval. Flesjes frisdrank, blikjes 

bier, snoepwikkels, peuken, kauwgom, en allerlei 
andere soorten verpakkingen worden bewust of 
onbewust in het milieu achtergelaten.

Vislijnen zijn vooral voor vogels een drama. Vleugels en 
snavels kunnen verstrikt raken in de vaak nylon lijnen. 
Soms worden vishaken ingeslikt of komen ze in het 
lichaam terecht met alle gruwelijke gevolgen van dien.
Als een vogel verstrikt raakt en zich verder beweegt, 
dan is de kans groot dat het draad zich strakker en 
strakker om de poten of vleugels knelt. Als er aan het 
einde van de draad ook nog een vlijmscherpe vishaak 
zit, dan wordt de verwonding alleen maar groter. 
Door het spartelen kan de vogel ook nog eens verder 
gewond raken door bijvoorbeeld 
een poot of vleugel te breken of 
ontwrichten.

Deze dieren kunnen vaak nog wel 
zwemmen of vliegen en laten zich 
daardoor niet makkelijk vangen. Als 
ze eindelijk gevangen zijn, zijn ze 
meestal al ernstig verzwakt, wat de 
kans op revalidatie verkleint. Onder 
slachtoffers van visdraad en -tuig is 
euthanasie een stuk vaker de enige 
manier om het dier uit zijn lijden te 
verlossen. Indien een vogels iets om 
de pootjes heeft zitten, is er meestal 
hulp nodig. Intelligente vogels zoals 
kauwen en eksters kunnen het soms 
zelf los pulken. Het grootste risico is 
wanneer vogels iets aan de pootjes 

heeft en hiermee ergens aan vast komt te zitten. Een 
stukje draad of touw dat aan een pootje of vleugel zit, 
kan zich vasthaken aan een boomtak of een dakgoot. 
Hierdoor komt de draad om het pootje alleen maar 
strakker te staan. Ook intelligente vogels kunnen zich 
dan zelf niet meer loskrijgen.

Zie je een vogel die in de problemen is geraakt? 
Probeer hem dan los te knippen als hij ergens aan 
vastzit, pak hem daarvoor vast met een doek om 
de vogel en jezelf te beschermen. Doe de vogel 
vervolgens in een doosje met wat luchtgaatjes. Geef 
géén voer of water en laat hem zo veel mogelijk 
met rust. Is de vogel hierdoor gewond geraakt, 
breng het dier dan naar een vogelopvang of bij een 
dierenambulance.

VOORKOM 
ZWERFAFVAL!
Voorkomen is natuurlijk beter 
dan verhelpen. Gooi nooit 
draad, garen, touw of haren op 
straat. Gooi sowieso geen afval 
op straat, een prullenbak of je 
broekzak is zo gevonden. En 
zie je ergens een plukje draad 
op straat of in de bosjes liggen? 
Raap het dan op en gooi het in 
de prullenbak. Wie weet heb je 
met die kleine handeling wel 
een vogel gered.



17

Eind van de dag komt de melding binnen over 
4 kittens die onder de motorkap van een auto 

zitten. Dit kon nog wel eens een lastig klusje gaan 
worden.

We weten meteen al dat het om wilde katjes gaat. 
Rond de plek waar de auto staat bulkt het van 
verwilderde katten die niet steriel zijn. Gewapend met 
voer en vangkooien gaan we richting de melder in 
de Baanstee. Hij trekt de motorkap open en…. weg 
zijn de kittens. Of ze zijn goed verscholen onder/tussen 
het motorblok of ze zijn er uit en hebben zich verstopt 
tussen de houtblokken die daar liggen. De vangkooi 
wordt geplaatst en scherp gesteld, in de hoop dat de 
kleintjes niet te licht van gewicht zijn want dan werkt 
deze kooi niet.

Een paar uur later zit moederpoes in de vangkooi. 
2 kittens weten we ook te vangen. 1 zat verscholen 
onder de motorkap en 1 zat tussen de houtblokken 
verstopt. Volgens de melder moeten het er echt 4 zijn 
dus we missen nog wat. In de avond zijn we nog een 
paar keer gaan kijken of er wat in de vangkooi zat, 
helaas niets. Ook met de zaklamp geschenen maar 
geen kittens te vinden.

Op zaterdag weer heen voor kooi inspectie en weer 
niets. In de avond lukt het de melder en ons opnieuw 
een kitten onder de motorkap te vangen. Nr. 4 is een 
boender, die weet zich wel heel goed te verstoppen. 

En dan zondagochtend, 
de melder is weer gaan 
kijken en ziet de kleine 
weer zitten. Zijn arm is net 
te breed om het beestje 
naar boven te halen dus 
proberen wij (damesarm) 
het opnieuw zelf. Ook wij 
krijgen het poesje niet goed 
vast waarna ze onder de 
auto uit zakt. Gelukkig was 
ze nu wel snel te pakken 
en kon ze de kooi in. Snel 
herenigen met moeder, 
broertjes en haar zusje.

4 KITTENS ONDER DE MOTORKAP

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 
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.

VERMISTE/GEVONDEN DIEREN
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Er werd een vleermuis aan de meldpost gebracht. 
Hij was door de kat mee naar huis genomen. De 

mensen die hem brachten vroegen zich af of dit 
een baby was omdat hij zo klein was. 

Voordat wij hem hadden gezien, vertelde we dat het 
ook een volwassen dier kon zijn. Sommige soorten 
vleermuizen zijn erg klein. Toen we hem uit de doos 
pakten, zagen we pas hoe klein hij werkelijk was. 
Ja, dit is zeker weten een baby vleermuis. Zo klein 
hebben we ze nog nooit gezien. Na een inspectie 
op verwondingen, hebben we hem in een heel klein 
kooitje gedaan. We hebben toen een takje in het 
kooitje geplaatst, zodat hij daaraan kon hangen. De 
volgende dag hebben we het diertje naar de vogel-
opvang ‘’de Bonte Piet’’ gebracht.  

Bizar eigenlijk dat we door bepaalde reacties 
van mensen al kunnen zeggen: “Oh natuurlijk, 

typisch een reactie uit die wijk of uit dat dorp”.

Zo is er een wijk waar men niet op 
een gewone manier blijkt te kunnen 
communiceren, maar is men van 
mening dat je met geschreeuw, 
gevloek e.d. indruk moet maken. 
Een ander geval is een dorp op 
zich. Daar zijn veel mensen niet erg 
van betalen, ook al hebben wij hun 
aangereden, gewonde of over-
leden dier van de straat af moeten 
halen, deze gewassen en toonbaar 
gemaakt. 

Maar ook maken wij mee dat de eigenaar in onze 
afscheidsruimte staat te huilen bij zijn overleden dier, 
als ze dan het bedrag zien, die ze moeten betalen, 

is het ineens hun dier niet of vinden 
ze het belachelijk dat dit geld kost. 
Zij hebben immers geen opdracht 
gegeven om hun dier op te halen. 
Kinderachtig gedrag van volwassen 
mensen. Zij laten ons met hun 
overleden huisdier zitten, dat we na 
vier weken in de koeling bewaard te 
hebben, dan maar moeten afvoeren 
naar de destructieton.

BABY VLEERMUIS

MADEN KAT
’s Avonds laat kregen wij een filmpje opgestuurd van een kat, die 

wankelend op straat liep. De mensen die het hadden gefilmd 
maakten zich zorgen en belde de dierenambulance. Uiteraard zijn 
we toen gaan kijken, maar helaas konden we de kat niet meer 
vinden toen we ter plaatse waren. 

Vroeg in de ochtend werden we gebeld. Mensen hadden een zieke kat 
gevonden in hun tuin. Dit moest dezelfde kat zijn, omdat dit vlakbij de 
eerdere melding was. Bij aankomst was de kat helaas al overleden. De 
melder vertelde dat de kat in de tuin lag, ze hebben de kat toen mee naar 
binnen genomen. Ze vertelde dat de kat heel vreemd en vies rook. Dat 
klopte wel. Een geur die wij als medewerkers herkennen een kadavergeur 
noemen we dat. We hebben de kat meegenomen naar de meldpost. 
Daar bleek onze vermoeden waar. De hele achterkant van de kat was aan 
het rotten en de maden kropen overal in en op de huid. Wat heeft deze 
kat moeten lijden, gewoon letterlijk opgegeten door de maden. 

DORPS- EN WIJKMENTALITEIT
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Het was een drukke dag geweest en eindelijk 
lagen we van een welverdiende nachtrust te 

genieten, toen omstreeks de klok van half twee de 
telefoon ons bruut wekte. Het was de politie. En ja, 
dan zijn wij meteen klaarwakker want als de politie 
belt is er ook echt iets aan de hand.

Er werd ons door de meldkamer verteld dat er 
op het bureau aan de Waterlandlaan, een fuut 
in de kliko zat. Het dier was erg agressief en de 
politieagenten durfden er hun handen niet aan 
te wagen, zo vertelde zij ons. Dus onze hulp was 
dringend gewenst. Eén van ons heeft de melding 
op zich genomen en is met een slaperig hoofd 
naar het politiebureau gereden, zich afvragend: 
hoe kan een fuut in een kliko terechtkomen?

Deuren die voor iedereen gesloten blijven werden voor 
ons geopend, zo blij waren ze met onze komst.
Al snel werd duidelijk dat het dier op de rijbaan voor het 
politiebureau had gelegen en een voorbijganger het 
dier met behulp van een deken had opgepakt. Waarna 
hij de fuut aan het politiebureau had afgeleverd.
Doordat de Fuut op de weg lag en niet kon lopen, nam 

men aan dat het dier aangereden was. In de haast 
hebben agenten een afvalbak leeggemaakt, de fuut 
er in laten zakken voor ieders veiligheid en ons om hulp 
gevraagd.

De fuut is door ons meegenomen (nadat 
hij eerst met een venijnige steek onze 
medewerker heeft verwond). Na controle 
bleek de watervogel niets te mankeren en 
werd hij weer te water gelaten.

FUUT IN DE AFVALBAK

HOND AANGEREDEN N244
Het was een mooie zonnige dag, wij waren 

onderweg naar een melding. Er werd gebeld 
door een mevrouw, die vertelde dat ze een hond 
zag rennen vanuit Kwadijk richting de N244. Omdat 
de hond weer uit het zicht verdween, vroegen we 
naar de kenmerken van de hond, zodat wanneer 
de eigenaar zich meldde, we konden aangeven 
waar de hond voor het laatst gezien was. 

Toen we net de N244 opdraaide, werden we weer 
gebeld. Nu zagen mensen de hond rennen vanuit de 
afslag “de Koog”, over het drukke kruispunt, richting 
Kwadijk. Dit keer ging het wel mis, de hond werd 
aangereden door een auto. Toevallig reden we net 
die richting op en waren snel ter plaatse. We zagen 
de omstanders staan bij de hond, het moest net 
gebeurd zijn. Nu namen de ambulancemedewerkers 
het over. Er werd eerst gekeken hoe ernstig de hond 
er aan toe was. Er waren geen ernstige bloedingen 
te zien en de hond was goed bij kennis. De hond 
was stabiel genoeg om vervoerd te worden. Omdat 
de achterhand van de hond verlamt leek, werd er 
besloten om de hond voorzichtig op een brancard 
neer te leggen en zo werd het dier naar de ambu-
lance gedragen. 

Met gepaste spoed zijn we naar de dichtstbijzijnde 
dierenarts gereden. Bij aankomst bij de dierenarts 
werd er direct een röntgenfoto gemaakt. De hond 
heeft enorm veel geluk gehad, er waren geen 
breuken te zien op de röntgenfoto. Wel had ze een 

grote scheur in haar lies en kon ze haar achterpoten 
niet goed gebruiken. 

Helaas konden we niet in contact komen met de 
eigenaar. De chipgegevens waren niet geregistreerd 
in een databank. Ze bleef bij de dierenarts voor 
verdere behandeling. Ondertussen hebben wij gepro-
beerd om in contact te komen met de eigenaar. We 
hebben haar op onze facebookpagina en website 
gezet. 

Eind van de middag was ze stabiel genoeg om weer 
door ons opgehaald te worden, zodat ze in onze 
meldpost kon bijkomen. 

De volgende dag 
meldde zich de 
eigenaar. Deze was 
enorm geschrokken 
en was heel erg blij 
dat de hond het er 
levend vanaf had 
gebracht. Ze heeft 
wel één van haar 
levens verspeeld. 
Nu kon ze lekker 
naar huis om te 
herstellen. 
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Wij krijgen zo vaak te horen dat kattenbezitters en 
hun buren ruzie hebben over katten en de overlast 
die zij veroorzaken. In principe kan het probleem best 
makkelijk en relatief goedkoop op te lossen zijn.

Allereerst is het belangrijk een goed gesprek met 
elkaar aan te gaan. Heeft u één of meerdere katten 
die vrij buiten lopen? Informeer bij uw buren of zij 
overlast ondervinden van uw huisdier en bespreek dit 
met elkaar. Probeer een goede oplossing te vinden. 

Optie 1: Kijk of het mogelijk is om uw tuin tot een waar 
kattenspeeltuin te maken met een goede afrastering. 
Voordeel hiervan is dat uw dier nooit aangereden, 
vermist of wat dan ook kan geraken.

Optie 2: Schaf kattenverjagers aan en plaats deze in 
overleg met uw buren in hun tuin. Kattenverjagers zijn 
via internet goedkoop en snel aan te schaffen en ze 
zijn nog diervriendelijk ook.

Voordeel voor de buren is dat zij geen kosten hoeven 
te maken om katten van u en die van andere uit hun 

tuin te weren. Tweede 
voordeel is dat u uw 
buren echt laat merken 
geen problemen te 
willen veroorzaken door 
uw loslopende katten. Uw 
buren blij, uw katten blij 
want ze kunnen gewoon 
naar buiten en u blij.

KATTEN EN UW BUREN

Sommige meldingen zijn niet gemakkelijk 
voor onze medewerkers. Dit was het 

geval bij een melding van een gewonde 
zwaan in Warder. Er werd melding gedaan 
door een jongen, die was gaan zwemmen 
bij een strandje in Warder. Daar was een 
gewonde zwaan aangespoeld. 

Toen wij ter plaatse kwamen, kwam er een 
boer naar ons toe. Hij wees ons waar de 
zwaan ongeveer moest liggen, de jongen 
had dit aan de boer doorgegeven.  Het 
was die avond erg warm en benauwd. 
We moesten eerst over een hek een soort 
weiland in. Daarna moesten we weer 
over een hek klimmen en kwamen we 
op een groengebied, dat langs het 
markermeer liep. In de verte zagen we 
een soort strandje, waar de zwaan 
zou moeten liggen. We moesten 
ongeveer een halve kilometer door 
het groengebied lopen, wat vol 
stond met prikkende distels en 
hoge begroeiing. Ook moest 
je uitkijken dan je niet een 
mond of neus vol met vliegjes 
binnenkreeg.  

Toen we eindelijk aankwamen bij het strandje, was de 
zwaan helaas al overleden. We hebben de zwaan in 

een kadaverzak gedaan. Nu moesten we dat hele 
stuk teruglopen met een zware kadaverzak. 

We hadden onze zwanenhaak en een 
zwanentas mee, voor het geval de zwaan 
nog leefde. In eerste instantie hadden 
we de kadaverzak vastgebonden aan 

de zwanenhaak en als een soort 
plunjezak gedragen. Dit werd op een 
gegeven moment toch te zwaar. Het 
was ook zo warm. Toen bedachten 

we een betere manier om de zwaan te 
dragen. We bonden de kadaverzak in het 
midden van de zwanenhaak, de één aan 
de ene kant en de ander aan de andere 
kant. Zo hebben we de zwaan naar 
de auto getild. Uitgeput kwamen we 
bij de auto aan, blij dat we er waren. 
Toen kwamen we er achter dat we 
ergens op de terugweg de zwanentas 
verloren waren! Dus kon één van 
de medewerkers weer helemaal 
terug…….. We waren kapot, toch 
had het ook weer wat. Het was 
een mooi stukje natuur waar we 
doorheen liepen.
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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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vTijdens het middageten kregen wij 
een spoedmelding dat er een hond 

ernstig klem zou zitten onder een auto, 
het was in de buurt en we waren er snel. 

Toen we daar aankwamen zagen wij, dat 
de hond tussen het rechter voorwiel en de 
auto vastzat. Er was 2 á 3 keer overheen 
gereden vertelde de eigenaar want 
die had het zien gebeuren en was heel 
erg verdrietig. Er kwamen veel mensen 
helpen, die allemaal begonnen rond te rennen, het 
was hectisch en er was behoorlijk wat paniek. Eerst 
probeerden ze de auto op te krikken met twee pallets 
op een pompkarretje. Dit lukte niet. Er werd nog een 
krik gehaald. Alleen alles ging omhoog, auto, wiel en 
hond. Er lagen overal dopsleutels, om het wiel los te 
draaien, verspreid op de plek, maar niets paste. Pim 
Langereis zei dat het wiel er echt af moest.

Het wiel was er net af en de hond kwam 
los. De hond begon meteen te lopen en te 
kwispelen en leek iedereen af te gaan om 
te bedanken. Pim Langereis keek de hond 
nog even na of alles in orde was, maar 
alles leek goed. De eigenaren wilden toch 
dat we even langs de dierenarts gingen. 

Er zijn röntgenfoto’s gemaakt bij de dieren-
arts, daarop was, wonder boven wonder, 
geen breuk te zien. De hond gaf wel wat 

reactie bij de achterpoten, maar dat was alleen flink 
gekneusd en spierpijn. Iedereen was behoorlijk verrast 
dat de hond er niks ernstigs aan had over gehouden: 
“Eind goed al goed!” Het mooiste om te zien was, dat 
iedereen druk en in paniek was, terwijl Pim Langereis 
heel rustig, beheerst, gecontroleerd en met ervaring 
en routine handelde.

HOND ZIT ERNSTIG VAST ONDER AUTO

De laatste tijd is het erg druk, met name jonge 
vogels die onterecht opgepakt zijn. Hoe weet u 

nou of het dier jong, ziek, gewond of oud is?

Een gewond dier heeft duidelijke verwondingen, 
hangvleugel, gebroken poot, bloed aan de veren, 
ogen zitten dicht van de korsten. U kunt er vanuit gaan 
dat vogels die gepakt zijn door katten, ook gewond 
zijn. Deze dieren kunt u het beste naar ons toebrengen 
of er een melding van maken bij ons. Dan zorgen wij 
dat ze de juiste zorg krijgen en uiteindelijk doorge-
bracht worden naar de vogelopvang.

HERKEN EEN 
JONGE VOGEL
Een jonge vogel heeft meestal 
een nog onvolgroeid verenkleed. 
Staartpennen zijn nog kort, vleu-
gelveren zijn nog niet helemaal 
ontplooid en het beestje heeft 
vaak nog nestpluisjes op het 
hoofd staan. Deze jonge vogels 
kunnen niet of nog niet goed 
vliegen. Maar ook aan de snavel 
(mondhoeken) is het goed zicht-
baar.
Bij sommige vogels ziet dat er 
breed, wasachtig en gelig uit. Een 
volwassen vogel heeft dat niet 
meer.
Bij duiven ziet de gehele snavel 
er wasachtig uit. Ook al is van de 
duif het verenkleed volgroeid het 
is nog steeds een jong. 

WAT TE DOEN BIJ AANTREFFEN 
VAN EEN JONGE VOGEL
Zodra het jong voldoende veren heeft gaat het leren 
vliegen, dit lukt niet altijd meteen. Bedenk: ook een 
peuter lukt het de eerste paar keer niet om op te 
staan en meteen weg te rennen.
In de meeste gevallen zijn de ouders van het jong 
in de buurt, zij zijn druk met voedsel halen en komen 
weer terug naar het jong om het te voeren. Ze zullen 
hun jong beschermen en/of waarschuwen voor 
gevaar. Hoe triest is het dan dat hun jong wegge-
haald is.

Helaas worden wij nog steeds 
niet geloofd (ook na 40 jaar 
ervaring niet) door vele bellers en 
pakken ze het beestje toch op en 
brengen het naar onze meldpost.
Er op wijzen dat ze iets niet goed 
gedaan hebben wil men natuurlijk 
niet horen.
Helaas gaan de meeste jonge 
vogels in mensenhanden dood, 
door bijvoorbeeld stress. Hoe 
goed wij en de vogelopvang ook 
ons best doen. Wat moedernatuur 
biedt, zullen wij mensen nooit 
kunnen.

Dus lieve mensen: laat het jong 
waar het is. 
De natuur regelt dit zelf, al 
eeuwen lang!
Voor advies mag u natuurlijk altijd 
bellen.

JONGE VOGELS, LAAT ZE ZITTEN!
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HONDEN
Honden hebben alleen zweetklieren in hun voetzolen 
verder nergens anders. Alleen door te hijgen kunnen 
honden hun warmte kwijt. Daarom hebben honden 
het snel warm. Zorg dat uw hond een koele plek kan 
opzoeken en beschikt over voldoende drinkwater. Laat 
uw hond nooit in een afgesloten auto, tent, of caravan 
zitten, ook niet voor heel eventjes. De temperatuur stijgt 
enorm in zeer korte tijd. Plan wandelingen goed. Het 
beste is om vroeg in de ochtend en laat in de middag 
een korte wandeling te maken. Vaak zien wij helaas 
nog steeds mensen die met warm weer de hond naast 
de fiets laat lopen. Als de hond op heet asfalt, tegels of 
zand rennen, kunnen ze hun warmte niet kwijt en krijgen 
ze het juist nog heter. Een hond is met warm weer ook 
sneller uitgeput. De fietser bepaalt het tempo waardoor 
de hond niet langzamer kan rennen of even uit kan 
hijgen. Het asfalt is met warm weer zeer heet. Voetzolen 
van de hond kunnen hierdoor zelfs verbranden. Let 
ook op honden met een dunne, lichte vacht. Deze 
kan verbranden in de felle zon. Smeer uw hond in met 
zonnebrandcrème om de huid te beschermen. 

KATTEN
Katten zoeken vaak uit zichzelf een koeler plekje op 
in huis, bijvoorbeeld de badkamer. Sommige katten 
houden van lekker zonnen op de vensterbank, let bij 
deze katten er op dat ze niet te warm worden. Zorg 
dat katten die buiten komen, altijd weer naar binnen 
kunnen wanneer ze dat willen. Zorg voor voldoende 
drinkwater. Ook katten met een dunne, lichte vacht 
kunnen verbranden. Vooral de haren op de neus/
neusbrug en oren bij lichtgekleurde katten zijn vaak dun, 
deze verbranden snel. Smeer deze delen goed in met 
zonnebrandcrème, als uw kat geregeld buiten komt. 

KONIJNEN EN KNAAGDIEREN
Zet het hok in de schaduw en niet in de felle zon. 
Het is belangrijk om het hok vaker te verschonen, 
een vies hok trekt namelijk vliegen aan. Zorg voor 
genoeg drinkwater. Het drinkflesje mag niet in de zon 
hangen, het kan als een vergrootglas werken en brand 
veroorzaken. Wanneer het extreem warm is, kunt u 
een plastic fles met water invriezen. Leg dit met een 
handdoek er omheen in het hok. Zo kunnen de dieren 
er tegenaan liggen voor verkoeling. Ook kunt u een 
wit laken nat maken en voor het hok hangen, tegen 
de warmte. Waarop u extra moet letten in de zomer is 
de hygiëne van het hok maar vooral ook van uw dier. 
Vooral dieren met een lange vacht lopen het risico, 
dat er uitwerpselen blijven hangen aan de vacht. 
Hier komen vliegen op af en leggen eitjes in de vacht 
van bijvoorbeeld het konijn. Deze vliegeneitjes komen 
binnen vierentwintig uur uit. Dit wordt Myiasis, ook wel 
madenziekte genoemd. Als u hier te laat achter komt, 
dan is de kans groot dat uw dier langzaam opgegeten 
wordt door de maden. Hier is een speciale spray voor 
verkrijgbaar. Deze dood de eitjes en de maden en 
kan gesprayd worden op de vacht van uw konijn. U 
kunt ook een klamboe om uw hok heen hangen om zo 
vliegen te weren.

VOGELS
Vogelkooien mogen nooit in de zon staan, maar ook 
niet in de tocht. Vogels die van badderen houden, 
geeft u regelmatig vers water. Heeft u een vogelkooi 
hangen? Zet de kooi dan beter op de grond, warmte 
stijgt namelijk op. Heeft u een buitenvolière of een 
kippenhok, zorg dan dat deze in de schaduw staat 
door bijvoorbeeld gebruik te maken van een parasol of 
een wit laken. 

IN HET WILD LEVENDE DIEREN
Bij extreme warmte en droogte, hebben veel vogels 
en vooral egels het erg moeilijk om eten en drinken 
te vinden. Het aantal doodgereden egels is deze 
zomer opvallend hoger. Dat komt doordat zij vaker 
wegen oversteken in hun zoektocht naar voedsel en 
water. Veel egels zijn verzwakt of uitgedroogd. Niet 
alleen water is schaarser, ook hun voedselbronnen, 

HUISDIEREN EN WARMTE
Wanneer het buiten warm is, let dan extra op uw huisdier, ook die heeft last van de warmte. 
Dieren hebben geen zweetklieren om hun lichaam mee te koelen zoals wij. Oververhitting 

kan zeer gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn. Daarom hier wat zomertips.
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waaronder slakken, wormen en insecten. Om hen door 
de aanhoudende droge periode heen te helpen kunt 
u schotels water neerzetten. Doe dit op een schaduw-
rijke plek, zodat het niet zo snel verdampt. Ook extra 
voer kunnen zij nu goed gebruiken. Niet geschikt zijn 
gezouten voedsel of brood. Wel geschikt zijn bijvoor-
beeld kattenvoer, vogelpindakaas, meelwormen of 
gedroogde insecten. Zet geen schoteltje melk neer, 
want daar kunnen egels helemaal niet tegen en zorgt 
ervoor dat zij ernstige darmklachten krijgen. Niet alleen 
egels helpt u met het neerzetten van bakjes of schotels 
water, ook de vogels zijn erbij gebaat. Ze de schalen 
voor hen echter liefst wel op een veiliger (hogere) plek, 
zodat katten niet meteen bij ze kunnen als zij zitten te 
drinken. Omdat vogels er ook graag in badderen is 
een wat grotere, ondiepe schaal het meest geschikt, 
met lage zijkanten. Ververs het water liefst dagelijks.

MYIASIS (MADENZIEKTE)
In de zomer en met warm weer, willen wij iedereen 
waarschuwen. Let op uw huisdier. Maak vieze plekken 
schoon. Vooral bij oudere dieren die zichzelf niet meer 
goed wassen, is het extra belangrijk om de vacht goed 
schoon te houden. Ook de achterkant van de kat kan 
vies zijn door achtergebleven uitwerpselen. Maak dit 
goed schoon, als uw huisdier dit niet zelf doet. Vliegen, 
vooral de Groene vleesvlieg, ruikt van een kilometer 
afstand rottend vlees, maar ook vies ruikende plekken. 
De vlieg legt eieren op deze plekken. Deze eitjes 
komen binnen 24 uur uit. De maden die eruit komen 
eten door de huid van uw dier, met alle gevolgen van 
dien. 

In de ochtend kregen wij een 
melding dat er twee geiten 

vastgebonden stonden in zijn tuin in 
Broek in Waterland. De melder dacht 
dat mensen een grap met hem wilde 
uithalen, door deze twee geiten aan 
zijn hek te binden.

Bij aankomst, zagen we dat het jonge 
geiten waren die lekker samen in de 
voortuin lagen. Ze waren met het touw 
om het hek gewikkeld. Waarschijnlijk 
doordat ze met zijn tweeën heen en 
weer door het hek waren gelopen en 
zo vastgeraakt waren. Ze hadden geen 
chip/oor label en waren in een slechte 
conditie. We hebben gelijk de Dieren-

politie gebeld. Omdat het vee betreft, 
mogen wij het niet vervoeren van de 
NVWA (de Nederlandse Voedsel en 
Waren Autoriteit). Het lange wachten 
(van 11:00 tot 16:00) begon. Beetje bij 
beetje verkregen we meer informatie 
over de eigenaar van alle buurtbewo-
ners, die een kijkje kwamen nemen of 
voorbij kwamen. De geiten kregen vers 
gras en water, maar ook de medewer-
kers werden goed verzorgd met wat 
eten en drinken tijdens het wachten. 
Uiteindelijk wisten we wie de eigenaar 
van de geiten was. We hebben met 
toestemming van de Dierenpolitie, 
de geiten naar het weiland van de 
eigenaar gebracht.

Een melding die je niet graag binnenkrijgt. 
Waarom niet? Dieren zet je niet bij het grofvuil, 

dat doe je gewoon niet!

Helaas blijkt het weer echt waar te zijn en dit is niet de 
eerste keer bij deze flat. Als we bij de flat aankomen, 
staat de melder ons op te wachten. Hij doet zijn verhaal 
over hoe en waar hij de kattenbak met daarin het 
poesje heeft aangetroffen. Het dumpen van een dier 
is STRAFBAAR en zal altijd door ons bij de dierenpolitie 
gemeld worden.

In de meldpost blijkt het om een geweldig leuk diertje te 
gaan, dat heel speels en aanhankelijk is. Voor ons een 
groot vraagteken waarom ze gedumpt is. Via het asiel is 
zij bij een pleegmoeder terechtgekomen. Enkele weken 
later konden we opnieuw een kattenbaby overdragen. 
Zij vertelde ons toen dat het grofvuil kitten het heel goed 
doet en spoedig naar een nieuw thuis mag.

TWEE VASTGEBONDEN GEITEN

KITTEN BIJ GROFVUIL GEZET
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PULLETJES IN OVERLOOP 
LEEGHWATERPARK.
We kregen begin van de middag een telefoontje, dat 
er pulletjes vast zaten in een overloop. Deze moeten 
natuurlijk eruit gehaald worden. Toen we aankwamen 
op de plek in het Leeghwaterpark, zagen we de 
mensen die de melding hadden gedaan staan. Zij 
stonden op ons te wachten en hadden de moeder 
eend in de gaten gehouden, zodat we de pulletjes 
later weer met moeder konden herenigen. Drie pulle-
tjes waren in de overloop gezwommen. Deze overloop 
was niet groot en diep, daardoor konden we ze 
gemakkelijk vangen 
met een netje. 
Moeder eend zwom 
met haar andere 
jongen in een 
meertje verderop. 
We hebben ze dan 
ook weer bij moeder 
neergezet. 

PULLETJES IN PATIO CLUSIUS COLLEGE
De conciërge van het Clusius College in Purmerend 
belde ons op om te vragen of we iets konden bete-
kenen voor een moeder eend en haar pulletjes. Al 
meerder jaren kwam deze eend in het voorjaar in de 
patio om daar haar nest te bouwen en haar eieren uit te 
broeden. Een mooie beschutte en veilige plek. Alleen de 
eend kan met haar kroost er niet zelfstandig uit komen. 
Toen we aankwamen, zagen we een zeer begroeide 
patio en vroegen we ons af, of dit wel ging lukken. De 
conciërge wees de plek aan waar hij de eend het laatst 
had gezien en hij meende ongeveer negen pulletjes te 
hebben gezien. Met zijn drieën gingen we de patio in 
met netten en gingen voorzichtig naar de plek die de 
conciërge had aangewezen. Heel voorzichtig haalde 
we wat takken weg en ja hoor, daar zat ze, ze zat op 
een nest. We gingen er vanuit dat al haar pullen onder 
haar zaten. Ze bleef roerloos zitten, totdat we te dichtbij 
kwamen en zij nam de benen. Door goed met elkaar 
te communiceren kon één van de medewerkers de 
moeder eend vangen. Gelukkig bleven de pulletjes bij 
elkaar en verspreiden ze zich niet, anders hadden we 
ze nooit meer kunnen vinden tussen al het groen. Met 
veel moeite konden we alle negen pulletjes vangen. 
Eenmaal buiten de school hebben we ze samen met 
moeder eend uitgezet in de sloot. Eind goed al goed.

PULLETJES IN DE SLUIS VAN EDAM
Op een avond kregen we een melding binnen, dat 
er pulletjes in de sluis van Edam zaten. Moeder eend 
en een paar van haar andere jongen zaten aan 
de andere kant buiten de sluis. Toen we ter plaatse 
kwamen, zwommen er drie pulletjes in de sluis. Moeder 
eend vloog steeds in en uit de sluis en was aardig in 
paniek. We hebben één poging gewaagd om ze met 
brood te lokken en ze met een net te vangen. Helaas 
lukte het niet om ze alle drie in één keer te vangen. 
Eentje wisten we wel zo te vangen en die hebben we 
gelijk aan de andere kant bij moeder eend neergezet. 
Het probleem zou opgelost kunnen worden, als er een 
sluismeester zou komen en de pulletjes zou schutten. 
Moeder eend zwom namelijk aan de goede kant. Het 
telefoonnummer dat op een bordje stond, hebben 
we geprobeerd te bellen, maar die werd niet opge-
nomen.
Inmiddels stonden er een aantal mensen om ons heen, 
om te kijken wat wij aan het doen waren. Een mevrouw 
heeft toen de brandweer gebeld. De brandweer zou 
rond gaan bellen, op zoek naar iemand die de sluis 
kon bedienen en zou ons terugbellen. 
Tot onze spijt was inmiddels de moeder eend met haar 
jongen weggezwommen, het duurde allemaal te lang.
Uiteindelijk belde de storingsdienst van Hoogheem-
raadschap en wist de sluismeester van Monnickendam 
te bereiken. Deze aardige man was bereid om naar 
Edam te komen om de sluis van Edam te bedienen. 
Na ongeveer twee uur, konden eindelijk de pulletjes 
geschut worden en zwommen ze uit de sluis door de 
sluisdeuren heen. 
Moeder eend was niet meer te zien maar moest 
daar nog wel ergens zwemmen. We zijn ze nog 
even gevolgd om te kijken of ze hun moeder nog 
konden vinden. En ja 
hoor, moeder eend 
zat verderop met haar 
andere pullen op de kant 
en hoorde haar verloren 
kinderen piepen, ze 
vloog direct het water in 
en zwom naar ze toe. 
We hebben even een 
kreet van blijdschap 
gegeven, wij waren zo 
blij dat deze actie niet 
voor niets was geweest.

PULLETJES, PULLETJES
EN NOG EENS PULLETJES

In het jonge vogelseizoen krijgen wij vaak meldingen over jonge vogeltjes. Dit jaar 
kregen we heel veel meldingen van eenden pulletjes. Soms zitten daar verdrietige 

meldingen bij. Bijvoorbeeld wanneer moeder eend doodgereden wordt. In deze situ-
aties proberen we de eenden pulletjes te vangen en brengen wij ze naar de Vogelop-
vang “de Bonte Piet”, waar ze groot mogen worden en uiteindelijk weer in de natuur 

worden uitgezet. Hieronder een aantal meldingen die wij dit jaar tegen kwamen.
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PULLETJES IN WORDING
Er werd op een dag een doos met eendeneieren 
gebracht op de meldpost door een mevrouw. Zij 
vertelde dat ze op de Westerdraay, het dijkje achter 
de Burg. Kooimanweg, twee dode eenden had 
gevonden die allebei op een nest zaten. Ze was 
er van overtuigd, dat ze waren doodgebeten door 
honden en ze wilde de eieren redden. 
Normaal gesproken heeft het geen zin om gevonden 
eieren te brengen, de kans dat we deze nog kunnen 
laten uitkomen is erg klein. Maar in dit geval wilde wij 
het toch proberen. De vrouw vertelde namelijk dat ze 
de eenden rond het middaguur nog had zien zitten 
op het nest en ze had de eieren eind van de middag 
naar ons toegebracht. Er zat dus niet al te veel tijd 
tussen. 
Het uitbroeden van (eenden) eieren is niet gemak-
kelijk. Gewoon onder een warmtelamp neerleggen 
werkt niet. Ze moeten onder de juiste temperatuur en 
luchtvochtigheid uitgebroed worden. En ze moeten 
om de zoveel tijd gekeerd worden. We zijn rond gaan 
bellen naar mensen die misschien en broedmachine 
hadden, maar helaas we wisten niemand te vinden. 
Ons laatste hoop was kinderboerderij ‘’de Ridder” in 
Purmerend. Willem de eigenaar van de kinderboer-
derij had wel een broedmachine, maar die deed het 
niet meer zo goed. In eerste instantie zei hij dat hij ons 
helaas niet kon helpen. Maar toen werden we terug-
gebeld door Willem. Hij had een ander idee. 
Willem heeft kippen lopen op zijn terrein. Daar zat 
een broedse kip bij. Hij vertelde dat deze kip overal 
bovenop gaat zitten, dus hij wilde de eieren wel onder 
haar neerleggen. Geen garantie dat het goed zou 
komen, maar dit was het enige wat hij kon betekenen 
voor ons. We zijn de eendeneieren gaan brengen en 
hij heeft ze onder de broedse kip gelegd, Ze duwde 
gelijk de gebrachte eieren onder haar en ging 
tevreden op de eieren zitten. Hij kon ons niks beloven, 
maar als hij zou zien dat de eieren uitgekomen waren, 
dan zou hij ons bellen. Dan zouden wij de pulletjes 
vangen en naar de vogelopvang brengen.

PULLETJES IN DE PUT
Inmiddels een jaarlijks terugkerende klus. 
Er is een overstort van een hoger gelegen sloot, die 
aansluit op een vijver aan de andere kant van de 
weg.
Een eend heeft ergens in de buurt van de hoger 
gelegen sloot haar eieren uitgebroed. 
Zodra de pullen het ei verlaten hebben, kiezen 
moeder en kids het ruime sop. 
Maar dan gebeurt het, zodra de kleine pullen, die 
bijna niets wegen, te dicht in de buurt van de overstort 
komen, worden ze door de stroming mee de put in 
gedreven.
Moeder blijft luidkeels haar kinderen roepen omdat 
ze bij haar moeten blijven, haar kindjes piepen net 
zo hard terug omdat ze niet bij hun moeder kunnen 
komen.
Een geluk voor de eenden familie, een buurtbewoon-
ster houdt het al jaren in de gaten en zodra zij de 
paniekroep van de eend en haar pullen hoort, neemt 
zij contact met de dierenambulance op.
Wij gaan ter plaatsen, constateren en roepen de hulp 
van de brandweer in want het rooster zit vast met 
bouten en is te groot en te zwaar voor ons.
Samen met de brandweermannen weten we tot 
nu toe altijd de pullen te vangen, waarna ze weer 
herenigd worden met een dolgelukkige moeder eend.

Een melding tot een goed einde kunnen brengen, 
hoort ook bij ons werk. Met een gevoel van voldoe-
ning vertrekken we naar de volgende klus. Met grote 
dank aan de brandweer, die een helpende hand 
biedt als wij daarom vragen. 
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Helaas komt het nog steeds 
voor, uit de hand gelopen 

dierenliefde. Op 21-06-2019 
was het weer raak. Op een 
adres in onze regio bevinden 
zich 47 honden.

De verzorging liet te wensen 
over, dieren waren ernstig ziek, 
ondervoed en/of zaten onder de 
vlooien. 
De leefomgeving was zo vervuild 
dat het een onhoudbare situatie 
was geworden. Ingrijpen was 
noodzakelijk.
Alle honden werden in meerdere 
voertuigen in kennels en benches 

geladen voor transport naar een 
opslaghouder.
Daar aangekomen bleek 1 hond 
dermate ziek te zijn dat het direct 
door de dierenarts is  ingeslapen.
De eigenaar zal ook hulp krijgen.

INBESLAGNAME, IN BEWARINGNEMING 

Een mevrouw uit Den Ilp belde naar de 
dierenambulance. Ze vroeg om hulp en advies. 

Ze vertelde dat ze twee konijnen had en speciaal 
een hok aan het huis had laten maken. Alles was 
goed afgezet met gaas, alleen aan de kant van het 
huis was er geen gaas gezet. De konijnen hadden 
daar een gat gegraven en kwamen zo onder de 
kruipruimte van het huis uit. 

Toen wij ter plaatse kwamen zagen we het gat zitten. 
We vroegen ons af of ze wel onder het huis zaten, 
waren ze niet gewoon ontsnapt uit het hok? Binnen 
liet mevrouw de kruipruimte zien. Het was een ruimte 
die onder het hele huis doorliep van ongeveer een 
meter diep, gevuld met isolatie piepschuim balletjes. 
We zijn er half in gaan staan en hebben gekeken 
en geluisterd, maar niks wees er op dat de konijnen 
daarin zaten.

Eén medewerker ging iets verder de kruipruimte in 
en keek wat beter met een zaklantaarn. En ja hoor, 
daar zag zij in eerste instantie één konijn huppelen 
op het isolatiemateriaal. Even later zag ze het 
tweede konijn ook lopen. Nu wisten we zeker dat 
ze in de kruipruimte zaten. Maar hoe krijgen we 
deze konijnen er ooit uit? Het was te gevaarlijk voor 
de dierenambulancemedewerkers om verder de 
kruipruimte in te gaan en mevrouw zelf had last van 
claustrofobie. De brandweer kon pas ingrijpen als de 
dieren minimaal 24 uur vastzaten en dan nog werd 
het een hele moeilijke klus. De kruipruimte leeghalen 
was ook geen optie.  De konijnen zouden ook niet 
zelf door het gegraven gat weer naar buiten gaan. 
Het gat wat ze hadden gemaakt was onderaan de 
kruipruimte. Ze moesten dan eerst een meter naar 
beneden door de piepschuim balletjes heen. Op 
een gegeven moment moesten we weg, er kwamen 
meerdere meldingen binnen waar we heen moesten. 

We hebben haar als advies meegegeven, om het 
luik open te houden. Daar eten en drinken neer te 
leggen. We waren er van overtuigd, dat ze uiteindelijk 
naar het eten zouden huppelen en dat ze dan 
misschien de konijnen daar kon pakken. De volgende 
dag belde de mevrouw op. Het was haar gelukt om 
ze te pakken. Ze waren op het eten afgekomen en ze 
kon ze toen bij hun nekvel uit de kruipruimte trekken.

KONIJNEN ONDER HUIS
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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 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.

VERMISTEN EN AANGETROFFEN DIEREN

Laat in de avond kregen we een melding binnen, 
van een mevrouw die zich zorgen maakte over 

een kat die bij haar in de tuin zat. Ze vertelde 
dat de kat extreem mager was en niet goed uit 
zijn ogen keek. Hij wankelde door de tuin en viel 
steeds neer. 

Het was duidelijk dat wij daar naar toe moesten om 
het dier te helpen.  Toen we ter plaatse kwamen, 
zagen we gelijk dat het dier er ernstig aan toe was. 
Misschien had hij wel ergens opgesloten gezeten. 
Omdat de kat in zeer slechte conditie verkeerde, 
besloten we direct naar een dierenarts te gaan. We 
konden gelukkig, op dit late 
tijdstip, terecht bij de dierenarts 
in Monnickendam. We willen de 
dierenarts van Monnickendam 
daarvoor danken. Daar aange-
komen, werd de kat onderzocht. 
De kat bleek een nog vrij jonge 
ongecastreerde kater te zijn. 
Hij was zó uitgedroogd, dat zijn 
balletjes helemaal ingedroogd 
waren. 

Hij had een staart, die waar-
schijnlijk ergens tussen had 
gezeten en die al afgestorven 
was. De staart was hard en het 
leek wel gemummificeerd. De 
kat kreeg vocht toegediend 
en een vitamine B injectie. Hij 
kreeg ook een maaltijd voorge-
schoteld, dat at hij heel snel op. 
Waarschijnlijk had hij al een tijd 
geen eten gehad.

We hebben hem meegenomen naar de meldpost, we 
moesten afwachten of hij zou opknappen. 
De volgende dag, zat hij rechtop in zijn hok en had hij 
goed gegeten. Hij is die dag gelijk doorgebracht naar 
het asiel in Amsterdam.

Deze kat is gelukkig op tijd gevonden, ook al was hij er 
zo slecht aan toe, wij proberen altijd ons uiterste best 
te doen om zo een kat nog een kans te geven. 

KAT WATERGANG






