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Onze maandelijkse vaste lasten van huur, verze-
keringen, energiekosten, telefoon/internetkosten, 
personeelskosten, dierverzorgingskosten, 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 en/of geef geld aan de 
collecte van de dierenbescherming rond dierendag, 
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, 
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?!

Pim

VOORWOORD
Waarom donaties, giften en legaten zo belangrijk voor Stichting Dierenambulance Waterland zijn!

Zonder u als begunstiger geen Dierenambulance Waterland?!

Jazeker rijden wij voor vogels. Om tijd te 
besparen en om zeker te weten dat de 

ambulance niet voor niets komt, vragen wij de 
melder om de vogel (als het om de kleinere 
exemplaren gaat) te vangen en in een doosje of 
iets dergelijks veilig te stellen. Grote vogels zoals 
zwanen, ganzen, futen, blauwe,-en witte reigers 
vangen we uit veiligheidsoverweging liever zelf.

Helaas worden wij nog steeds geconfronteerd met de 
volgende opmerking: De dierenambulances rijden 
niet voor vogels want daar verdienen ze niet aan.
Deze bewering klopt in ons geval (voor een deel) 
niet en dat vinden wij heel naar om te moeten horen 
en om dat op sociaal media tegen te komen. Ja wij 
rijden voor vogels en nee, een deel van zowel vogel,- 
als andere ritten worden niet vergoed! Dat klopt.

En om deze onbetaalde ritten te kunnen blijven doen, 
hebben wij U als donateur juist zo hard nodig! Om 
een kleine inzage te geven: In het eerste half jaar van 

2019 zijn er maar liefst 652 vogels door onze handen 
gegaan. Wij hebben ze in alle maten en soorten 
gehad. Van pas uit het ei gekropen naakt vogeltje 
waarvan de vogelsoort (nog) niet te zien is, tot de 
grootste zwaan die wel 11 kg kan wegen.
Soms hele nesten koolmeesjes, puttertjes, vinken van 
vier tot zes jongen. De ouders waren in die gevallen 
soms ruim 24 uur niet meer bij het nest geweest. 
Sommigen zijn omgekomen in het verkeer, andere 
waren het slachtoffer van katten of van roofvogels.
Het grootste deel van deze vogels zijn door ons 
opgehaald, een klein percentage is aan onze 
meldpost gebracht. Vele vogels konden door naar de 
vogelopvang in Midwoud, andere moesten door een 
dierenarts uit hun lijden verlost worden en een aantal 
stierf onderweg of werden al overleden opgehaald. 

U kunt dus met een gerust hart zeggen “de dierenam-
bulance rijdt ook voor vogels!”

RIJDEN JULLIE OOK VOOR VOGELS?
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De leerlingen van basisschool de Koempoelan 
hadden als thema dit jaar “Ondernemen doe 

je zo!” De onderneming kon een dienst of een 
product zijn. De leerlingen moesten hiermee geld 
ophalen voor het goede doel.

Er werd een kerstmarkt georganiseerd en 
Dierenambulance Waterland werd uitgekozen als 
goede doel. Groep 6B heeft flink hun best gedaan en 
hebben koffie/thee, kaarten, zelfgemaakte spelletjes 
en sieraden verkocht.

De totale opbrengst was € 178,24. Een super mooi 
bedrag en daar is Dierenambulance Waterland erg 
blij mee. Hiermee kunnen er weer vele dieren in nood 
geholpen worden.

Wij willen juf Denise en de leerlingen van groep 6B 
hiervoor danken.

KERSTMARKT BASISSCHOOL DE 
KOEMPOELAN
20-12-2019 PURMEREND, GANGESLAAN

EVEN VOORSTELLEN

SHARYMA THEYS
Hallo allemaal,

Mijn naam is Sharyma Theys ik ben 28 jaar en woon in Purmerend. Ik 
ben gek op dieren en ben dan ook de trotse eigenaar van Juicy, Jax 
en Cinta. Juicy is een Amerikaanse stafford teef van 6 jaar. Jax is een 
kruising American Bully x Amerikaanse Stafford van 2.5 jaar en Cinta 
is een E-pony kruising Arabier. 

Ik ben autorij-instructrice bij autorijschool Tom de Keizer. Gemiddeld 
rij ik 8 uur per dag rondjes door Waterland en de Zaanstreek. Ik leg 
zo’n 90.000 km per jaar af. Het zal jullie dan ook niet verbazen dat 
ik zo nu en dan, gewonden dieren tegen kom, langs en op de weg. 
Deze kan ik niet gewond laten liggen en neem ze dan mee, om ze 
vervolgens bij Dierenambulance Waterland te brengen. Zo ben ik 
ook in aanraking gekomen met Dierenambulance Waterland. 

In 2017 ben ik begonnen bij de ambulance als vrijwilliger. Aan het 
begin was het even spannend. Ik heb vaker te maken gehad met 
gewonde eendjes, ganzen en een kat van vrienden die vermist 
was. Maar dit werk is wel even andere koek. Het is erg leuk maar 
emotioneel kan het ook behoorlijk zwaar zijn. Je krijgt te maken met 
veel meer dan alleen vermiste dieren of vogels, die door de kat mee 
naar huis zijn genomen. Soms maak je verdrietige dingen mee, maar 
desondanks vind ik dit het mooiste werk wat er is. Ik heb een hart 
voor dieren en als het financieel kon zou ik fulltime vrijwilliger zijn.

Sharyma !
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Sinds onze oprichting in 1978 is dit voor zover ons 
bekend de eerste melding over een zeehond in 

onze regio. De meldster was er echt van overtuigd 
dat zij in de ringvaart een zeehond zag zwemmen.

Wij zijn er op af gegaan met in het achterhoofd dat wij 
dit dier zeer waarschijnlijk nooit zullen vangen.
De meldster vertelde ons dat zij filmend met haar 
mobieltje in de hand als een gek gefietst heeft om de 
zeehond maar goed in beeld te kunnen krijgen. Als zij 
ons het filmpje en de foto’s laat zien kunnen ook wij 
niet anders concluderen dan dat het daadwerkelijk 
om een zeehond gaat.

Als wij later richting de meldpost rijden worden we 
staande gehouden door een automobiliste. Zij 
vertelde ons dat ook zij de zeehond heeft gezien 
en ook op foto heeft gezet. Helaas hebben wij het 
dier zelf niet gezien en hebben er verder ook geen 
meldingen meer over gehad.

Het schijnt wel vaker voor te komen. Zeehonden 
kunnen vele kilometers per uur afleggen. Vangen is 
dan ook geen optie. Tenzij het dier ziek wordt en dan 
op de kant gaat liggen. De dieren kunnen leven in 
zoetwater, als er maar genoeg voedsel te vinden 
is. Door het zoete water drogen de ogen wel uit na 
verloop van tijd. Zeehonden zijn hele slimme beesten. 
Meestal vinden ze de weg weer terug.

ZEEHOND IN DE 
PURMERRINGVAART
13-11-2019 KWADIJK, MIDDELIE

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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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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Op deze zaterdag loop ik heerlijk van de natuur 
in Purmerend te genieten samen met mijn 

hond. We lopen langs een stuk aangelegd groen, 
waar de laatste maanden geitjes staan. Ik check 
altijd even of ze er allemaal vrolijk bij staan. Maar 
ik zie er nu geen een, of toch wel, stilliggend en 
zonder ook maar enige beweging. De afstand is te 
groot om het met zekerheid te zeggen, is het nu een 
geit of een bosje met wat groen eromheen?? Als 
het een geitje is, is er iets met hem aan de hand.

Ik moet aardig wat moeite doen om de plek te 
bereiken, maar mijn vermoeden word bevestigd. Ik tref 
een zwaargewond geitje aan, onder het bloed en het 
heeft duidelijk heel veel pijn. Door mijn hoofd schiet; 
“ RED EEN DIER, BEL 144” Ik draai het nummer en de 
medewerkster heeft meteen door dat het ernstig is. Zij 
verbindt mij meteen door met de Dierenambulance 
Waterland, die komen om eerste hulp te verlenen. 

Ik praat tegen het geitje en aai hem over zijn kop. Hij 
zucht en schreeuwt, hij heeft zo een pijn. Ik besluit om 
mijn oud collega Jan Stoel van Handhaving te bellen, 
hij heeft opsporingsbevoegdheden en misschien is het 
wel belangrijk dat hij deze situatie waarneemt en ter 
plaatse komt. Hij belooft Anouk van de dierenpolitie te 
bellen en mij meteen terug te bellen.

Inmiddels is de Dierenambulance Waterland ter 
plaatse. Eén ding is zeker, hij heeft medische hulp 
nodig of moet geëuthanaseerd worden. Mijn emoties 
worden mij nu te veel. Ik heb het een uur voor hem 
volgehouden, maar nu geef ik het lot van het arme 
dier vol vertrouwen over aan de dierenambulance. 
Met een verdrietig hart verlaat ik de plaats.

In de avond stelt de dierenambulance mij op de 
hoogte, de dierenarts die ter plaatse is gekomen heeft 
besloten hem een kans te geven. Hij heeft pijnstilling 
en antibiotica gehad. Hij is met de dierenambulance 
meegegaan naar de meldpost voor verzorging. Maar 
helaas de volgende dag, krijg ik het telefoontje dat hij 
toch is overleden. Ze bedanken mij dat ik in actie ben 
gekomen.

Lieve Mandy en collega’s van de dierenambulance, 
Jan en Anouk, bedankt dat jullie deze emoties kunnen 
dragen en sterk genoeg kunnen zijn om daadwerkelijk 
de redder in nood te zijn voor dieren!

Een dierenvriend!

ARM DIER!
26-10-2019 PURMER, PURMERDIJK

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
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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/

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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Je weet met dit werk nooit wat je zal meemaken 
op een dag. Zoals weer eens duidelijk werd toen 

wij een melding over een vogel op een balkon 
kregen.

In november vorig jaar kregen wij een melding van 
een vogel bij iemand op het balkon. De melder wist 
ons niet te vertellen om wat voor soort vogel het ging, 
dus wij dachten dat het wel om een duif, ekster, of in 
ieder geval iets van dat formaat zou gaan. Eenmaal 
op 12 hoog aangekomen bij de melder, werden 
we echter enigszins verrast, er zat namelijk geen 
kleine vogel op het balkon, maar het betrof hier een 
buizerd! Het arme beest was waarschijnlijk verdwaald 
en begreep overduidelijk niet meer hoe hij van het 
balkon af moest komen. Dit mede door de glazen 
wand van het balkon, hij bleef er maar constant 
tegenaan vliegen.

Wij hebben het dier gevangen en meegenomen naar 
de meldpost. Hier hebben we het dier onderzocht 
en hij had verder geen verwondingen. Nadat hij 
een nachtje bij ons in de volière had doorgebracht, 
hebben we de volgende dag besloten om hem weer 
vrij te laten. Nu maar hopen dat hij niet meer zo snel 
op iemands balkon zal landen!

BUIZERD OP BALKON
24-11-2019 PURMEREND

De kop is er af!

Een uitgemergeld egeltje was de 
aanleiding dat ik langs kon gaan bij 
Stichting Dierenambulance Purme-
rend e.o en laat ik die nou nét op 
mijn donatie-lijstje hebben staan.

Met warme hand € 500,00 overge-
dragen voor hun gepassioneerde 
inzet vanaf 2002 en mijn positieve 
ervaringen met hen in de afgelopen 
9 jaar. Met dank aan alle mensen die 
iets gekocht of gedoneerd hebben 
en dit mogelijk hebben gemaakt.

Namens ons en de dieren

Wat een geweldige verrassing van 
een geweldig lieve vrouw.
Hartelijk dank.

WINKELTJE WELTEVREE
14-01-2020 PURMEREND
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21-01-2020 MONNICKENDAM

Wie kent ze niet deze BM'ers (Bekende 
Monnickendammers). Ze zwommen al jaren in 

het water bij het gemeentehuis aan de Pierebaan 
in Monnickendam. De twee witte ganzen, ze 
kwamen oorspronkelijk bij de kinderboerderij 
vandaan. Toen deze verdween, mochten deze 
twee ganzen blijven, alleen iets verderop. Een 
aantal mensen zouden de ganzen in de gaten 
houden. 

De dierenambulance is vaker gebeld over deze 
ganzen. Eén van de ganzen liep opeens mank.
Wij zijn gaan kijken, maar wij vonden dat de gans 
zich prima kon redden. Tot januari van dit jaar. Toen 
de mevrouw, die ze al jaren in de gaten houdt, zich 
zorgen maakte. 
De vrouwelijke gans bleek lek te zijn. Als een water-
vogel lek is, wil dat zeggen dat het verenkleed niet 

meer waterdicht is. Het kan worden veroorzaakt door 
te weinig of vuil zwemwater, de stuitklier die niet meer 
functioneert, een slechte conditie, stress of een ziekte. 
Ook veermijten of luizen kunnen de oorzaak zijn 
van lek worden. Het dier zal zich op steeds dezelfde 
plaatsen poetsen, zodat de veren kunnen bescha-
digen en hun waterafstotende eigenschap verliezen. 

We hebben contact gezocht met Trizin van Akka’s 
ganzenparadijs. Hij vertelde ons dat het om een 
heel oud gansje ging. Het werd hoog tijd dat ze met 
pensioen gaat en van haar oude dag kan gaan 
genieten, in een omgeving waar ze in de gaten 
gehouden wordt en van alle (medische) zorg wordt 
voorzien. Trizin had nog plek voor haar en haar wat 
jongere partner. Wij hebben ze gevangen en Trizin 
heeft ze opgehaald. Er zullen zeker mensen zijn die 
ze gaan missen, ze waren zeer bekend in Monnic-
kendam, maar ze hebben een geweldig mooie plek 
gekregen. 

BM’ERS MET PENSIOEN 



19

13-12-2019 KATWOUDE 

Dat de dierenambulance moeite wil doen 
om een dier te helpen, bewijst dit verhaal 

maar weer. De melding kwam binnen als een 
aangereden zwaan op de N247. 

Toen wij ter plaatse kwamen, zagen we geen zwaan, 
maar wel een man die ons staande hield. De zwaan 
was inmiddels het water in gegaan en was aan 
de overkant weer op de kant geklommen. Omdat 
de man aangaf dat de zwaan moeizaam liep en 
dacht wat bloed te hebben gezien, wilden we toch 
proberen om de zwaan te vangen. De enige manier 
om aan de overkant te komen, was door met een 
trekpontje naar de overkant te varen. De man was erg 
begaan met de zwaan en wilde ons graag helpen. 

Met onze zwanenhaken en 
zwanentas stapten we op het 
trekpontje, de meneer trok ons naar 
de overkant. Al ploeterend door het 
natte weiland, konden we uiteinde-
lijk de zwaan vangen. We konden 
gelukkig geen verwondingen 
vinden. De zwaan had alleen wel 
een bult met vuil onder de tong, dit 
hebben we verwijderd. Maar omdat 
de zwaan erg mager was hebben 
we hem toch meegenomen. 

We willen de man danken voor de 
hulp. De zwaan is de volgende dag 
naar de vogelopvang gebracht, 
zodat hij op krachten kan komen.

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

MET TREKPONTJE OVERSTEKEN
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Een bezorgde mevrouw belde ons op. Het kitten 
van haar dochter zat vast achter de radiator. Hij 

kon er zelf niet meer achter vandaan komen en 
mevrouw kreeg hem er zelf ook niet tussenuit. 

Toen wij ter plaatse kwamen, bleek het kitten niet 
achter een radiator te zitten, maar tussen de muur 
en een ombouw van de cv-ketel. De ombouw was 
gemaakt van platen van rvs en was ongeveer 2,5 
meter hoog. De ruimte tussen de ombouw en de 
muur was nog geen 10 centimeter breed. Het kitten 
zat met zijn kont op een buis die vanuit de muur naar 
de cv-ketel ging en met zijn kop naar beneden. 
Onze handen en armen pasten er maar net tussen, 
maar we konden niet bij zijn koppie en/of nek komen. 
Trekken aan zijn achterlijfje durfden we niet, we 
wisten namelijk niet hoe vast zijn koppie zat. Het kitten 
miauwde klagelijk en ademde een beetje moeilijk. 
Mevrouw raakte een beetje in paniek en vroeg ons 
of we hem wel konden bevrijden. We kalmeerde 
mevrouw door te zeggen, dat we ons best zouden 
doen en anders de hulp van de brandweer zouden 
inroepen. Gelukkig konden we het kitten zelf bevrijden, 
door van onder voorzichtig zijn koppie naar boven te 
duwen. Zo konden we hem uiteindelijk vanaf boven 
bij zijn nekvel pakken en hebben hem er voorzichtig 
tussenuit gekregen. Hij had geen ernstige verwon-
dingen opgelopen, alleen wat bloed aan zijn pootje. 
Voor de zekerheid, hebben we wel geadviseerd, 
om even langs de dierenarts te gaan. De opening 
hebben we zo goed mogelijk dichtgemaakt, zodat 
het niet een tweede keer kan gebeuren. 

KITTEN KLEM IN DEN ILP
07-01-2020 DEN ILP

Ieen overleden kat gevonden door een voorbijganger. 
Die persoon heeft er een melding van gemaakt bij de 
dierenambulance. 

Medewerkers van de dierenambulance hebben de overleden 
kat opgehaald en meegenomen naar de meldpost. Omdat 
dit het dumpen is van een dier, hebben we foto’s van de 
omgeving en van de kat zelf gemaakt en doorgestuurd naar 
de Dierenpolitie. 

Het overleden dier bleek er slecht aan toe te zijn. De kat was 
erg mager en had een grote tumor in de bek die er al langere 
tijd heeft moeten zitten. We weten niet het verhaal erachter, 
maar dit had toch wel anders gekund. Deze kat had al veel 
eerder naar een dierenarts gemoeten?! Misschien had de 
eigenaar geen geld, maar hier is altijd wel wat op te vinden. 
Het had in ieder geval de kat veel pijn en ellende gescheeld. 
De kat kan thuis zijn overleden, maar dan had de persoon de 
kat altijd bij de dierenambulance of dierenarts kunnen afle-
veren en had het netjes afgehandeld kunnen worden.   
 We zullen helaas nooit te weten komen wie dit gedaan heeft.

KAT GEDUMPT
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Zaterdagmiddag kregen wij een melding over 
een vogel die vermoedelijk in de pijp van de 

kachel van de melder zat. Aangezien het een klein 
ouderwets kacheltje betrof leek het ons al vrij lastig 
om het dier hieruit te bevrijden. De kans was vrij 
groot dat wij dan de gehele kachel van de muur 
moesten losmaken, met alle gevolgen (en troep) 
van dien. Wij hebben de melder daarom ook 
gevraagd om het dier vooral met rust te laten en 
ons te bellen zodra hij beneden in de kachel zat.

De dag erna hadden wij weer contact met de melder 
en de vogel scheen nog steeds in de pijp te zitten. We 
besloten om dan toch maar een kijkje te gaan nemen 
en zien wat we konden doen. Vlak voordat wij die kant 
op gingen belde de melder ons weer en zei dat de 
vogel eindelijk naar beneden was gekomen.
Wij moesten toch naar de vogel opvang en het adres 
lag enigszins op onze route, dus dit kwam mooi uit. 
Want achteraf kwamen wij erachter dat Oudendijk 
helemaal niet in ons gebied valt, maar dat het onder 
Dierenambulance Hoorn valt!

Bij aankomst bleek de vogel helaas weer de pijp te 
zijn ingevlogen, dus geen vogel te zien.
De kachel bleek toch niet eenvoudig los te maken, 
dus dan maar met de armen erin. Tot aan onze elle-
bogen waren we zwart van het roet, maar de vogel 
kregen we niet te pakken.
Tot slot maar het advies gegeven om met een zeil 
de weg van de kachel naar de achterdeur af te 
schermen en de deur open te zetten. Met een beetje 
geluk zou de vogel er dan zelf wel snel uit komen en 
naar buiten vliegen.

Dit bleek sneller te gaan dan verwacht. Nog geen 
seconde nadat het zeil hing en de deuren waren 
opengezet hoorden wij wat gerommel en ja hoor: 
daar vloog het beestje bliksemsnel naar buiten! Blij 
dat het diertje bevrijd was gingen wij weer weg. 
Uiteindelijk hebben we ook nog een mooie donatie 
mogen ontvangen van de melder. 

VOGEL IN KACHEL
30-11-2019 OUDENDIJK



In de laatste drie maanden van 2019 werden wij 
een aantal malen compleet verrast. Onder valse 

voorwendselen werden materialen zoals spandoek 
en ander promotiematerialen bij ons opgehaald 
in verband met een dierenproject op een school.
Achteraf bleek het helemaal niet voor op school te 
zijn. 

De gezinsleden van de familie Schilp zijn allemaal vlak 
na elkaar jarig. Unaniem besloten zij om tijdens hun 

feest dat zij voor vrienden en kennissen gaven, geld in 
te zamelen voor de dierenambulance.  
Een prachtig bedrag heeft dat opgeleverd.

Een mijnheer die negentig jaar werd, wilde geen 
cadeaus, ook hij heeft zijn verjaardag gelden recht-
streeks aan de dierenambulance overgemaakt.
Wij willen iedereen enorm danken voor dit lieve 
gebaar.

VERJAARDAG GELDEN
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Het komt regelmatig voor dat er duiven of 
andere vogels winkels invliegen. Vaak wordt 

aan de dierenambulance gevraagd om te helpen, 
als het de medewerkers zelf niet lukt om ze uit de 
winkel te krijgen.

Meestal vindt de vogel de weg weer naar buiten als 
alles wordt opengezet. Is dat niet het geval, dan is het 
de kunst om de vogel op te jagen. Ze worden op een 
gegeven moment moe en zakken dan naar beneden 
en dan kun je ze pakken. Vaak lukt dit dan ook.

Dit keer vlogen er maar liefst 4 duiven in de super-
markt. Een hele uitdaging dus. Het opjagen was hier 

lastig. Dit kwam mede doordat het te hoog was en we 
met onze netten er niet bij konden komen en er overal 
“rustplekken" voor de duiven waren, zoals reclame-
borden, verlichtingsbalken etc. Het was ook erg druk 
in de winkel, wat ook niet meehielp. 

Na een uur proberen moesten we het opgeven. We 
hebben geadviseerd om eten op de grond bij de 
ingang te strooien en netten aan te schaffen, zodat 
de medewerkers zelf de duiven kunnen vangen 
wanneer ze naar beneden komen om te eten. We 
hebben niets meer gehoord, dus we nemen aan dat 
het gelukt is.

DUIVEN IN SUPERMARKT
17-01-2020 PURMEREND
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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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VOGELS: 
Heeft u weleens afgevraagd waarom de ontlasting 
van vogels er zo anders uitziet dan dat van mensen 
of andere zoogdieren? Het is wit met zwarte kleine 
bolletjes. Dat komt omdat vogels net als bijvoorbeeld 
reptielen en amfibieën één uitgang hebben voor 
zowel poep als plas. Vogels hebben geen blaas, want 
die zou ze extra gewicht opleveren en dat is in de lucht 
niet handig. Die uitgang noemen ze een cloaca. Wat 
je dus op straat ziet is zowel plas (wit) als poep (zwart). 

HUISDIEREN: 
Gezonde ontlasting is vast van vorm, heeft een 
(donker)bruine kleur en geen doordringende geur. Een 
‘goede drol’ pak je dus gemakkelijk op, is niet keihard 
en niet te zacht. Eén keer diarree of een afwijkende 
kleur of geur is geen enkele reden voor ongerustheid. 
Maar als dit langer aanhoudt of uw hond krijgt er 
bijkomende klachten bij zoals diarree, verstopping, 
pijn, gewichtsverlies, braken of is futloos, dan is dat 
zeker reden voor verder onderzoek.

De meest voorkomende kleuren ontlasting zijn :
•  wit: als de hond veel (kauw)botten eet en de poep is 

vaak droog en een beetje hard
•  licht of geel: als de hond melk of rijst krijgt
•  groen: de hond heeft dan gras gegeten

•  Grijs: dit wijst op problemen met de alvleesklier of de 
gal(wegen)

•  zwart: kan een bloeding zijn aan het begin van 
het spijverteringskanaal in de maag of de dunne     
darm. De poep heeft dan vaak ook een doordrin-
gende geur

• donkere ontlasting: de hond heeft donkere 
voedingsstoffen gegeten

• bloed bij ontlasting: dan zit er een bloeding bij 
het laatste deel van het spijsverteringskanaal, de 
darmen, (dikke darm, endeldarm) of bij de anus. 
Bloed kan verschillende oorzaken hebben neem 
contact op met uw dierenarts

KNAAGDIEREN/KONIJNEN: 
Normale keutels zijn bijna perfect ronde, stevige, 
droge keutels. De keutels bestaan uit restjes hooi en 
ander vuil. Gezonde keutels zijn licht vochtig als ze vers 
zijn maar drogen snel. De kleur keutels kan variëren 
van lichtbruin tot bijna zwart. 
• Blindedarmkeutels lijken op donkerbruin een 

trosje. Ze bestaan uit kleine, zachte, glimmende 
keutels, die elk zijn bedekt met een laagje slijm en 
samengedrukt tot een langwerpige massa. Deze 
keutels zijn rijk aan mineralen vitaminen, eiwitten, 
water en gezonde bacteriën. Omdat een konijn 
deze belangrijke voedingsstoffen niet kwijt wil, zal hij 

ONTLASTING DIEREN
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Tegen het eind van de middag krijgen wij een melding dat er een 
gewonde zwaan zwemt in een sloot. Volgens de melder is de 

verwonding mogelijk door vuurwerk veroorzaakt. Bij aankomst blijkt de 
zwaan in een meertje te zwemmen en op afstand is goed te zien dat het 

De twee collega’s proberen de zwaan richting een hoek in het meertje 
te drijven om het dier daar te kunnen vangen. Dit lukt helaas niet waarop 
besloten wordt de brandweer om hulp te vragen. Na overleg zijn er 2 brand-
weermannen in waterdichte pakken het water in gegaan om de zwaan 
op te drijven naar een hoek. Wij zouden het dier dan wel vangen. Dit lukte 
na meerdere pogingen ook niet. Opnieuw overleg over hoe nu verder. De 
brandweer mannen drijven de zwaan een smallere sloot in en na meerdere 
vangpogingen lukt het ons om de zwaan te vangen.

Nu kunnen wij de verwondingen pas echt goed bekijken. Deze blijkt veel 
ernstiger dan gedacht. Er zijn meerdere pezen, spieren en delen bot zichtbaar. 
Tijdens het vangen en het vervoer naar de dichtstbijzijnde dierenarts verliest de 
zwaan veel bloed. De dierenarts kan niet anders dan de zwaan uit zijn lijden 
verlossen door het te euthanaseren.

In de avond hoorden we van een collega dat het waarschijnlijk geen vuurwerk 
was geweest maar dat er eerder op de dag een zwaan was aangereden. De 
verwonding zou volgens de melder meegevallen zijn en het dier was het water 
ingegaan.

GEWONDE ZWAAN IN HET 
BOELENSPARK
25-12-19 VOLENDAM BOELENSPARK.

ze dus direct op eten. Zonder te kauwen smikkelt hij 
ze naar binnen. Normaalgezien doet een konijn dat 
gelijk als hij ze uitpoept. Je ziet ze dus niet in het hok 
liggen.

•  vreemde ovale en/of puntige keutels: alles 
wat een konijn eet komt er via de darmen er uit. 
Een konijn die veel vacht eet, bijvoorbeeld in de 
verhaarperiodes, dan kom je soms hele kettingen 
van ovale keutels tegen die met elkaar verbonden 
zijn door haar

• geen keutels: het kan zijn dat de darmen niks 
doen, dan is het een spoedgeval en moet u zo snel 
mogelijk naar een dierenarts. Of een gasaanval 
dan heeft het konijn heeft een harde borrelende 
buik, of echt doodse stilte (lichte geluidjes is 
normaal, een beetje zacht borrelen), konijn 
gedraagt zich anders, wil met rust gelaten worden, 
ogen half dicht, eet niet, reageert na een tijdje op 
helemaal niets meer. Konijn ligt in een vreemde 
houding, half op de zij of met de borst op de grond 
en de kont omhoog, of zit heel erg rechtop, konijn 
is onrustig, trapt stro weg, ademt snel, de buik voelt 
heel hard of heel zacht aan, bij het optillen kan het 
konijn echt helemaal slap zijn. 

• diarree: kan veel oorzaken hebben zoals te weinig 
vezels in de voeding, te veel koolhydraten (brood) 
als voeding, parasieten, darmslijmvliesontsteking, 
infecties en bijwerking van medicatie

• slijm bij de keutels: kunnen blindedarmkeutels zijn 
of er is wat irritatie in de darmen

• Bloed op / bij de keutels: de kleur van de urine in 
afhankelijk van wat ze eten(wortel of biet). U kan bij 
de konijnkundige dierenarts laten controleren of het 
bloed of kleurstoffen zijn

• witte aanslag op keutels: in urine van een konijn 
zit calcium en veel konijn plassen over hun keutels 
heen waardoor de witte aanslag ontstaat. Het kan 
geen kwaad.

Medicijnen hebben veel invloed op de spijsvertering 
van het konijn daarom kan je het beste zoeken naar 
een  konijnkundige dierenarts.
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Dat een ongelukje in een klein hoekje zit bleek 
november vorig jaar maar weer. We hadden ’s 

ochtends meerdere meldingen gekregen over een 
zwaan die met een gebroken vleugel over de weg 
liep. We hadden het die ochtend nog vrij rustig, dus 
we konden snel die kant op om te kijken.

Echter bij aankomst was de zwaan in kwestie nergens 
te bekennen. We hadden de hele weg afgereden en 
niks gezien, dus we keerden om in de hoop dat wij 
hem nog op de terugweg zouden vinden. Stapvoets 
reden we langs de kant van de weg en hielden onze 
ogen goed open. 

Plotseling meenden wij iets in het gras te zien zitten, 
het bleek echter een persoon te zijn en geen zwaan. 
Op dit moment waren wij dusdanig afgeleid dat wij 

de lantaarnpaal langs de weg niet op tijd zagen en 
er frontaal tegenaan reden. Wat een klap! We waren 
ons natuurlijk rot geschrokken en stapten snel uit om 
de schade te bekijken. De rechter voorkant van de 
wagen had behoorlijk wat schade, maar de ambu-
lance reed nog wel en wij mankeerden gelukkig niks.

Dezelfde middag werd de ambulance weggebracht 
en de kosten voor reparatie bleken ook aanzienlijk 
te zijn. Enorm balen en zonde van het geld natuurlijk. 
Bij het ophalen van de gerepareerde ambulance 
werden wij echter zeer verrast. Garage van Mossel 
had namelijk besloten om de kosten voor de reparatie 
volledig te doneren!

Uiteraard willen wij garage van Mossel enorm danken 
hiervoor!

SCHADEHERSTELKOSTEN VOLLEDIG 

GEDONEERD DOOR GARAGE VAN MOSSEL
16-11-2019 VOLENDAM
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Eind 2019 werden wij aangesproken bij het 
tankstation, met de vraag of wij contact wilden 

leggen met een meneer van een autogarage. De 
reden voor dit verzoek was het feit, dat er al enige 
tijd een moederpoes met 5 kittens rondliepen. 

Wij zijn langs geweest om te kijken, helaas was het 
bedrijf gesloten en hebben wij geen katten gezien. 
Wel hebben wij een video toegestuurd gekregen, 
waarop de moederpoes en de kittens goed te zien 
waren. Wij hadden nu een beter idee naar welke 
katten wij op zoek waren. Na overleg met de garage 
hebben wij besloten om een vangkooi te plaatsen. 
Dit is een kooi met daarin eten en een luik dat naar 
beneden valt, zodra er een dier binnen in de kooi aan 
het eten is. 

Ter plaatse duurt het niet lang voor de eerste katten 
zich laten zien. Het zijn er twee, een langharige 
rode kitten en een cyperse kitten. De kittens zijn erg 
schuw en zodra we in de buurt komen om de kooien 
te plaatsen vluchten ze weg. Eenmaal de kooien 
geplaatst, staan we even met de monteurs van de 
garage te praten en binnen een paar minuten horen 
we de kooi sluiten. De eerste kitten was gevangen, 
deze hebben wij gelijk weggebracht naar de 
meldpost. Nog geen 30 minuten later kregen wij een 
belletje, de tweede kitten was gevangen en ook de 
moederpoes liep over het terrein. Zij bleek benader-
baar, haar hebben wij gewoon met de hand kunnen 
pakken. 

Eén van de monteurs was erg betrokken. Hij voerde 
de moederpoes en de kittens al een langere tijd en 

vertelde ons dat hij twee van de vijf kittens al een 
tijd niet had gezien. We hebben met deze monteur 
afgesproken dat hij de kooien in de gaten zou 
houden en de katten zou blijven voeren. Ook hebben 
wij afgesproken om de kooien na 10 uur ’s avonds 
onklaar te maken. Dit om te voorkomen dat er een 
kat de hele nacht in de kooi zou zitten. De volgende 
ochtend hebben wij om 09.00 de kooi weer op scherp 
gezet. Binnen een half uur hing de monteur weer aan 
de telefoon. Er zat een mooi rood bruin cypers poesje 
in de vangkooi. Dit bleek 1 van de 3 overgebleven 
kittens te zijn. Helaas zijn de andere 2 kittens nooit 
meer gezien.

De gevangen katten zijn naar DOA (Dierenopvang 
Amsterdam) gebracht.

VANGACTIE MOEDERPOES  
MET KITTENS
30-12-2019 PURMEREND, AMPÈRESTRAAT 
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In de loop der jaren, we zitten inmiddels 18 jaar 
in de Baanstee, zijn er al verscheidene katten bij 

ons aankomen lopen. Eigenlijk zijn de aanlopers 
allemaal bij ons gebleven tot de dood ons scheidt. 
Zo kwam Poezie via onze buren stiekem bij ons 
eten pikken. Toen we door hadden dat ze steeds 
kwam zijn we haar bewust gaan voeren om haar 
uiteindelijk binnen te krijgen. Poezie was voorzien 
van een chip en bleek ontsnapt te zijn uit de wilde 
kattentuin van het voormalige dierenasiel. Poezie 
had voor ons gekozen, dus mocht ze blijven van 
het asiel.

KAREL
Karel was een echte schuwe, wilde kater. Omdat het 
zo koud was in die tijd hebben we hem gevangen in 
de vangkooi. Ook Karel bleek een chip te hebben en 
was na de castratie weer los gelaten in de Baanstee. 
Karel had voor ons gekozen en bleef eten halen. Na 
een aantal maanden lukte het Pim om Karel binnen 
te krijgen en maakte hij hem tot de geweldig lieve 
knuffelkont waar we zo van hebben genoten. Een 
paar jaar geleden is Karel door het ijs gezakt en om 
het leven gekomen.

ROVER 
Rover was ook zo’n kater net als Karel. Super schuw 
en heel slim. Maandenlang zagen we een schim van 
hem als hij ook maar dacht dat er iets te eten viel. We 
gooide regelmatig voer voor de reigers, daar kwam 
Rover natuurlijk ook op af. Ook bij Rover heeft Pim flink 
zijn best gedaan om hem uiteindelijk binnen te krijgen. 
Pim en Rover zijn inmiddels een onafscheidelijk duo 
geworden.

ROVER 2
En nu komen er weer een paar katten rond de 
meldpost. Een mooie rooie die sprekend op onze 
Rover lijkt. Wie weet is het wel een halfbroertje van 
hem. Zo nu en dan komt hij in de garage zijn brokjes 
eten maar omdat hij (nog) erg schuw is rent hij snel 
weer weg als hij maar denkt dat we in de buurt van 
de deur komen. Ook een zwarte kat en een grijs/
witte zien we vrij regelmatig in de bosjes achter de 
meldpost. Allemaal erg schuw en niet benaderbaar. 
Hopelijk krijgen wij deze katten ook zo ver, dat zij ons 
vertrouwen.

ROVER 2
BAANSTEE PURMEREND



Kattenspeeltjes, kattenbakken, riemen, transport-
kooien/tassen etc... Regelmatig krijgen wij tweede-
hands, soms ook nieuwe, dierenbenodigdheden 
van mensen. Veel van deze spullen kunnen we zelf 
gebruiken. De spullen die wij zelf niet gebruiken, 
geven we aan andere dierenorganisaties. 

Desondanks blijft er genoeg over en deze proberen 
wij te verkopen. De opbrengst komt altijd ten goede 
aan Dierenambulance Waterland. Alle spulletjes gaan 
voor een kleine prijs weg. 

Mocht u nog wat nodig hebben, kunt u altijd een kijkje 
nemen bij ons op de meldpost.

Tijd: ma t/m zo van 10:00-17:00 uur
Locatie: Volume 24, Purmerend

DIERENBENODIGDHEDEN
PURMEREND, VOLUME
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Gelukkig komt het sporadisch voor, maar 
toch kan het gebeuren dat we in de nacht 

een belletje van een diereigenaar krijgen. Zijn/
haar huisdier is zojuist overleden en ze vragen 
ons dan wat te doen. Wij geven aan dat het dier 
in de ochtend door ons kan worden opgehaald, 
in de nacht rijden wij alleen voor spoedeisende 
gevallen.

Tot nu toe was dat nooit een probleem geweest en 
reageert de eigenaar daar begripvol op. Helaas 
hebben we in december een hele vervelende 
nasleep van zo’n gesprek mogen ondervinden. 
De eigenaar vindt dat zijn overleden hond een 
spoedgeval is en beslist in de nacht opgehaald moet 
worden, aangezien hij nu met een stinkend kadaver 
zit (dit zijn zijn eigen woorden), moeten wij gewoon 
komen! We hebben bij het derde telefoongesprek in 
de nacht nogmaals uitgelegd dat wij ‘s nachts alleen 
voor spoedgevallen rijden en dat de ochtendploeg 
zou bellen voor een afspraak, om de hond op te 
komen halen. Helaas is er geen contact meer tot 
stand gekomen met deze eigenaar. 

Later op de dag blijkt dat de eigenaar een email 
aan ons heeft gestuurd. Het taalgebruik “scheldka-
nonnade en verwensingen” in de mail is dermate 
grof te noemen, dat we er maar geen woorden uit 

zullen herhalen. We kunnen u wel vertellen dat alle 
mogelijke ziektes en verwensingen onze kant op 
mogen komen. Daarbij wordt er ook gedreigd onze 
mensen fysiek letsel toe te brengen als de schrijver ons 
zou tegenkomen. Wij hebben de man nog een zeer 
beleefde reactie gegeven. Deze is echter ons ook niet 
in dank afgenomen. Nog meer verwensingen en het 
dreigement blijft staan.

Natuurlijk laten wij dit niet over onze kant gaan. De 
politie is op de hoogte gebracht en de mailschrijver 
zal in de gaten worden gehouden.

AGRESSIE TEGEN HULPVERLENERS
27-12-2019 PURMEREND


