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VOORWOORD
Waarom donaties, giften en legaten zo belangrijk
voor Stichting Dierenambulance Waterland zijn!
Zonder u als begunstiger geen dierenambulance Waterland?!

O

nze maandelijkse vaste lasten van
huur, verzekeringen, 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,-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

EVEN VOORSTELLEN

M

ijn naam is Hans Hol, 56 jaar jong en in het dagelijks leven
medewerker van een grote internationale bank.

Sinds februari 2020 ben ik in opleiding als vrijwilliger bij Dierenambulance
Purmerend. Helaas gooide Corona roet in het eten, want na 5 diensten
veranderde ook voor de Dierenambulance de dagelijkse gang van
zaken. In nauw overleg met RIVM werd besloten te gaan werken met
een ingekrompen vast team, zonder vrijwilligers. Ik merkte na een
paar weken dat ik het werk ging missen en was dan ook erg blij, haast
ontroerd, dat ik eind mei een telefoontje kreeg of ik weer wilde werken.
Graag zelfs …. Het werk is erg fijn om te doen, niet altijd “leuk” (je maakt
ook verdrietige dingen mee), maar ik kom altijd voldaan thuis, met het
gevoel iets goeds voor dieren gedaan te hebben. Het team bestaat uit
geweldige mensen en ik word prima opgeleid.
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Ik heb wel het idee dat ik op een zekere avond, toen we
op pad gingen voor een melding van een slang in
een achtertuin, even getest werd op mijn stress
bestendigheid. Mijn collega zal dit ontkennen,
maar waarom er nou een kronkelende slang
opdook toen ik de slangenton opende?
Ok, deze was van rubber en achtergebleven na een voorlichting op een
school. De slang in de tuin ... bleek
een paling te zijn, maar toch ...

WERKZAAMHEDEN
DIERENAMBULANCE WATERLAND
U heeft vast wel eens onze ambulance zien rijden en bij u zelf gedacht: “wat doen die eigenlijk?”

S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tichting Dierenambulance Waterland is een op basis van professionele 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 dierenarts, 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, verkeersongeluk, 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 forensische 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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DIERENAMBULANCE HELPT
HANDHAVING SCHAPEN VANGEN
06-06-2020: Landsmeer, Kanaalweg

E

en drukke zaterdag, de ene rit na
de andere. Rond 17.00 uur, kijken
we elkaar aan: ‘koffie?’ Dan gaat de
telefoon.
Aan de lijn Handhaving Landsmeer, of
we assistentie kunnen verlenen bij het
vangen van twee schapen. De bedoeling
is een foto van de oormerken te kunnen
maken. We stappen in de ambulance,
vangstokken mee en we gaan op pad.
Aangekomen op de opgegeven locatie
staat Handhaving ons, 4 man sterk, al
op te wachten. De bewuste schapen
zijn niet van het type ‘huis tuin en keuken
schaap’, maar twee stevige exemplaren
met grote, gekrulde horens. Zoals altijd,
hebben we vooraf overleg voor een
goed plan van aanpak. Besloten wordt

de heren van de Handhaving op een rij
te plaatsen, met vangstokken en dekens
een stuk weiland af te grendelen. Wij als
medewerkers van de Dierenambulance
zouden de schapen in hun richting
drijven. Uiteraard lopen wij langs de
sloot en houden de schapen daar weg,
want je wilt de schapen niet in de sloot
hebben. Het plan pakt goed uit, het witte
schaap is snel gevangen, het zwarte
schaap gaat er snel vandoor en zet de
stand op 1-0 voor de schapen. Ik loop
rustig achter het zwarte schaap aan,
deze wordt moe en gaat tegen het hek
aanstaan. Als een volleerde cowboy –
beter is misschien ‘sheep’ boy – laat ik
de lus van de vangstok over de horens
glijden en de stand is 1-1. Een mooi
besluit van de dag.

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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EEN POOTAFDRUK,
EEN BLIJVENDE HERINNERING
Een pootafdruk van uw overleden huisdier
is nu ook bij de dierenambulance mogelijk.
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.

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 huisdieren waarvan de eigenaar niet bekend is worden
bij ons op de website geplaatst (onder het kopje:
Gevonden dieren)
* Indien uw hond vermist wordt is het verstandig om
zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op te
nemen : 0299-432338. Vaak is de hond al bij de
dierenambulance aangemeld als gevonden.

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.dierenambulancepurmerend.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.
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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.dierenambulance-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.mijndieriszoek.nl Ook kunt u kijken bij Lost and Found op:
www.doamsterdam.nl of uw dier daar binnen is
gebracht.

VERWARDE BUIZERD IN DE DUG-OUT
22-06-2020: Volendam, Julianaweg

A

an het begin van de middag kregen wij een
melding dat er een verwarde buizerd in de
dug-out zat van RKAV Volendam. De vrijwilligers
van de verenging hadden al een paar keer
geprobeerd om de buizerd er uit te jagen, maar hij
vloog steeds terug de dug-out in en dat is niet heel
normaal. Daarom belde ze de dierenambulance.
Toen we aankwamen zat de buizerd nog steeds in
de dug-out en konden we hem met behulp van een
vangnet gemakkelijk vangen, normaal gesproken
laten ze zich niet gemakkelijk vangen.
We keken de buizerd even na op verwondingen, maar
die waren niet te zien. Normaal gesproken laat je het
dier dan weer vrij, maar omdat hij steeds weer de
dug-out inging, hebben wij besloten om de buizerd
mee te nemen naar onze meldpost, om hem daarna
door te brengen naar de vogelopvang Bonte Piet.

DIEREN HULPELOOS VAST
OP LIJMPLANK
31-08-2020: Purmerend, Citerstraat

V

roeg in de ochtend kregen we twee meldingen
die je liever niet krijgt. Zo zat er een kauwtje
vastgeplakt op een lijmplank. We zijn dezelfde dag
nog naar de Bonte Piet gereden, die doormiddel
van pindakaas de lijm er afgekregen hebben.
Iemand had een lijmplank met een rat erop, die nog
leefde, aangetroffen. Bij aankomst had de melder het
ratje er al voorzichtig afgekregen en liet ons meteen
zien waar het gevonden was. Tot onze grote schrik
lagen er nog meer lijmplanken, met gelukkig geen
dieren erop.
We hebben foto’s gemaakt, de lijmplanken weggehaald, waarvan op sommige planken nog lijm zat en
doorgespeeld aan de handhaving en dierenpolitie.
We zijn dezelfde dag nog naar de Bonte Piet gereden.
De muis i.p.v. een rat, werd na een paar dagen weer
vrijgelaten.
Het gebruik van de lijmplanken is in Nederland
verboden omdat het onder dierenmishandeling valt.
Muizen, ratten, maar ook andere dieren zoals vogels
en katten raken dan levend vastgelijmd, die dan
zeer pijnlijk en stressvol sterven. Er staan hoge boetes
op. Als je last hebt van muizen en ratten kun je beter
nagaan hoe dat komt en de oorzaak proberen weg
te nemen en/of op te lossen op een duurzame, milieu
en diervriendelijke manier.
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KAT MET INGEGROEID
HALSBANDJE
16-06-2020: Purmerend, Suze Groenewegstraat

H

et gebeurt regelmatig dat eigenaren een
halsbandje omdoen, al dan niet met een
kokertje met adres en telefoonnummer. Ook de
door ons opgehaalde kat droeg een bandje.
Helaas voor dit dier was het bandje compleet
ingegroeid in zijn oksel, terwijl het toch een bandje
was dat bij druk zou moeten breken.
Meerdere mensen hadden de kat al een tijdje zien
lopen, maar kregen hem niet te pakken. Gelukkig
konden wij hem wel vangen, nadat iemand een
melding bij ons had gedaan. Meteen zijn wij doorgereden naar de dierenarts, waar de kat onder narcose
van deze pijnlijke situatie bevrijd werd. Deze kat was
al een maand vermist, maar kon gelukkig met zijn
eigenaar herenigd worden.
Ons advies is dan ook om een kat die buiten komt
geen bandje om te doen; het beestje kan overal
achter blijven haken met alle, soms fatale, gevolgen
van dien. Een prima manier om een kat te kunnen
identificeren is het uitlezen van een chip. Bij ons
(Dierenambulance Waterland) kunt u op afspraak uw
kat laten chippen. Bijkomend voordeel is dat wij ook
meteen de registratie verzorgen. Op deze manier
bent u als eigenaar te achterhalen, mocht uw kat
gevonden worden.

VERMISTEN EN AANGETROFFEN DIEREN

D

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

Ook aangetroffen dieren kunnen via de website www.
dierenambulance-purmerend.nl/gevonden/diergevonden bij ons aangemeld worden. In alle gevallen
vragen wij altijd om een foto van het desbetreffend dier.

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

O

ok 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 hulpverleners.

In principe halen wij geen overleden vogels van de
snelwegen af als dat te gevaarlijk voor ons is. Rijkswaterstaat 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 overleden vogel dat tegen de middenberm van de A7 ligt
kunnen en mogen wij niet weghalen.
Voor huisdieren die op de rijstroken of aan de middenberm 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!

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.

OVERWEEGT U DIERENAMBULANCE
WATERLAND FINANCIEEL TE STEUNEN?
Doet u dit dan rechtstreeks aan de Stichting dierenambulance
Waterland, ING (NL 78 INGB 000) 4056417 en niet via bijvoorbeeld Dierenlot, Dierenbescherming, Stichting Menodi of welke
andere organisatie dan ook. Want wij zijn hier niet bij aangesloten en krijgen hier geen geld van!!
Wij hebben geen jaarlijkse collecte, wel kunt u onze collecte
bus tegen komen bij dierenartsen, dierenwinkels e.d.
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DE DIERENAMBULANCE VERDIENT
MIJN STEUN
VINDT U HET OOK BELANGRIJK DAT DIEREN, WAAR ANDERS NIET MEER
NAAR OMGEKEKEN WORDT, GEHOLPEN WORDEN? WIJ VERGETEN ZE NIET.
Het hele jaar door helpen wij deze dieren, dag in dag uit, door weer en wind staan onze gediplomeerde
medewerkers en vrijwilligers klaar om deze dieren te helpen.
Mede daarom zijn wij trots op onze medewerkers en vrijwilligers.
HELPT U OOK MEE?
Wij vragen niet veel, alle kleine beetjes helpen mee.
De ambulance kan en mag nooit stilstaan.
Ik zeg altijd; Iedere dag is voor ons dierendag.
Pim Langereis
WIJ STAAN 24 UUR, 7 DAGEN IN DE WEEK OOK OP ZON-EN FEESTDAGEN KLAAR.

U kunt donateur worden voor minimaal € 12,50 per jaar.
Ook kunt u de Dierenambulance helpen met een eenmalige gift.
Dit kan op de volgende wijze:
• via onze website, zie: www.dierenambulance-purmerend.nl onder kopje Donatie.
• Of via de coupon hier onder.

INFO@DIERENAMBULANCE-PURMEREND.NL
MET ELKE EURO ZIJN WIJ BLIJ

Ja, ik word donateur van de Dierenambulance!

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

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

, ik help de Dierenambulance met een éénmalige gift

Naam:..........................................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................ Postcode: .......................................................................................................................
Woonplaats: ................................................................................................................................................................................................
Telefoonnr.: ........................................................................................................ Email: .....................................................................................
Handtekening: ............................................................................................................................................................................................

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

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

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

Periodieke giften

Voorwaarden voor het aftrekken
van periodieke giften

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

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

UW HOND OF KAT LATEN CHIPPEN BIJ
DE DIERENAMBULANCE PURMEREND

S

inds 22 December 2004 zijn er 2 medewerkers bekwaam/
bevoegd om een Identificatiechip bij een hond/kat onder de
huid te injecteren.
• wij berekenen GEEN consult
• wij berekenen alleen de identificatiechip en het registreren van
uw hond/kat
• Wij chippen uw huisdier voor € 22,50
• Eventueel komen wij ook bij u thuis, dan brengen wij wel voorrijkosten in rekening
• Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met:
0299-436084/432338
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VANGACTIE VAN DER VALK HOTEL
VOLENDAM
10-08-2020: Katwoude, Wagenweg

A

l jaren lopen er verwilderde katten op en rond
het terrein van van der Valk hotel, gelegen
aan de Wagenweg in Katwoude. Ieder jaar vangt
de dierenambulance wel een aantal katten weg
omdat deze gewond of ziek zijn.
Medewerkers van van der Valk zijn enerzijds blij met
de katten, zij vangen namelijk veel ongedierte weg,
zoals ratten en muizen, maar anderzijds veroorzaken
zij ook veel overlast. De kattenpopulatie blijft groeien
omdat de katten die daar lopen zich snel voortplanten. Om dit probleem enigszins te verminderen,
zijn van der Valk en de dierenambulance tot een
oplossing gekomen. In samenwerking met Stichting
Amsterdamse Zwerfkatten hebben wij besloten om de
katten te vangen en terug te plaatsen via de TNR &
Nazorg methode.

Uiteraard kost zo’n vangactie geld, dit wordt bekostigd
door van der Valk. Hiermee laat van der Valk zien, dat
zij zich verantwoordelijk voelen en het probleem echt
willen aanpakken. Wij zijn daar erg blij mee.
Wij willen Stichting Amsterdamse Zwerfkatten en het
van der Valk hotel Volendam danken voor de goede
samenwerking. Wij hopen dat er meer mensen/instanties hier een voorbeeld aan nemen en dit probleem
ook op deze manier willen oplossen. Het leven van
een zwerfkat is een hard bestaan en gaat meestal
met veel leed gepaard. Het is belangrijk er voor te
zorgen, dat de katten zich niet meer kunnen voortplanten. Zo hou je de kattenpopulatie onder controle.

T= Trap (vangen)
N= Neuter (castreren, steriel maken)
R= Return (terugplaatsen)
Na terugplaatsing is het belangrijk dat van der Valk de
katten in de gaten blijft houden.
Doormiddel van katvriendelijke vangkooien, zijn in
totaal negen katten gevangen, waarvan een aantal
kittens. De kittens zullen gesocialiseerd worden en
een fijn huis krijgen. Voor de gezonde verwilderde,
volwassen katten is het beter om ze weer in hun
vertrouwde omgeving terug te plaatsen. Alle teruggeplaatste katten worden gechipt en geregistreerd.
Om te voorkomen dat de katten bij een volgende
vangactie weer worden gevangen en om in één
oogopslag te kunnen zien dat de katten al geholpen
zijn, krijgen de poesjes een oorknip rechts en katers
links.
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OVERLAST
VAN
MEEUWEN
17-06-2020: Purmerend, van IJsendijkstraat

Het jonge meeuwen seizoen is weer begonnen. Dit is bij ons te merken aan het aantal
meldingen die wij krijgen over jonge meeuwen. Dit begint meestal in de maanden juni en
juli. Meeuwen zoeken steeds vaker de steden op en broeden op platte daken. In de steden
is er genoeg voedsel te vinden en er zijn weinig natuurlijke vijanden.
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De meeste mensen zijn minder blij met
de komst van de meeuwen, ze zorgen
namelijk voor overlast. Deze overlast van
meeuwen wordt vaak bij de dierenambulance gemeld. Ook de handbalvereniging
aan de van IJsendijkstraat, liet ons weten
overlast te ervaren. Op het gebouw had
een meeuwenpaar een nest gebouwd en
omdat ze de jongen willen beschermen,
vielen ze de kinderen aan op het speelveld. Wij zijn uiteraard komen kijken of wij
er iets aan konden veranderen, misschien
het nest verplaatsen. De meeste mensen
weten niet dat meeuwen beschermde
dieren zijn volgens de wet Natuurbescherming, daardoor is weghalen van het
nest of jongen verboden. Wij hebben de
situatie daar bekeken en kwamen tot de
conclusie dat er niet veel aan gedaan kon
worden. Verplaatsen was geen optie en
wegnemen van het jong al helemaal niet.

WAT KUNT U DOEN.

Als advies hebben wij meegegeven:
De kinderen te vertellen waarom de
meeuwen ze “aanvallen” (laag over het
hoofd heen vliegen). Zodat ze voorbereid
zijn dat het kan gebeuren En daardoor
minder schrikken. Aanvallen met letsel tot
gevolg komt eigenlijk haast nooit voor. Het
gedeelte waar dit gebeurt zoveel mogelijk
mijden en desnoods met paraplu’s deze
plekken betreden.

5.

1.

2.

3.

4.

Probeer uw platte dak onaantrekkelijk te maken voor meeuwen, zodat
ze een andere broedplek zoeken.
Dit kan bijv. doormiddel van nep
roofvogel vliegers te plaatsen.
Beperk het voeren van andere
dieren zoals eendjes. Waar voer te
vinden is, zullen de meeuwen ook
hun graantje mee willen pikken.
Aanvallende meeuwen in tuinen:
Zorg voor afscherming door
bijvoorbeeld een parasol, partytent
of andere afscherming, zodat de
ouder meeuwen u niet goed kunnen
zien, zij zullen dan minder beschermend zijn tegenover hun jongen en
niet aanvallen.
Aan het geluidsoverlast is helaas
weinig te doen. Behalve oordoppen.
Bedenk dat deze periode slechts
enkele weken duurt.
Het allerbeste advies: Toon een
beetje begrip voor de meeuwen,
zij willen alleen hun jongen
beschermen en grootbrengen, dit
duurt maar enkele weken in het jaar.

In de tijd dat de jonge meeuwen wat groter zijn,
springen ze van de daken en scharrelen wat rond.
De ouder meeuwen houden hun jongen goed in de
gaten, ze beschermen en voeden de jongen, totdat
ze zelf kunnen vliegen. Zolang ze niet gewond zijn en
beide ouders zijn nog aanwezig, kunt u ze met een
gerust hart laten lopen.

WAT TE DOEN ALS U EEN JONGE
MEEUW AANTREFT OP STRAAT.
•

•

•

•

Is het meeuwenjong gewond, probeer hem dan
te vangen en breng hem naar de vogelopvang
of naar de noodopvang van de dierenambulance. Is dit niet mogelijk bel dan met de
dierenambulance, dan komen wij het dier
ophalen.
Als een volledig pluizig jong op straat loopt, in
een binnentuin of op een balkon zit, plaats hem
dan terug bij het nest. Het jong is nog te klein
om te leren vliegen. Lukt dit niet breng het naar
een opvang of bel de dierenambulance.
Ziet u een jong op of langs een drukke weg,
probeer hem dan te verplaatsen naar een
veiligere plek. Wel dichtbij, zodat de ouders
hem niet kwijt raken.
Als beide ouders verongelukt of spoorloos zijn,
bel Vogelopvang de Bonte Piet voor advies of
bel de dierenambulance.

Het is lastig om jonge meeuwen voor uw gevoel aan
hun lot over te laten, maar als zij gezond zijn, dan is
dat echt het beste om te doen.

VERMISTE/GEVONDEN DIEREN
O
ok dit jaar hebben de medewerkers van de
dierenambulance hun uiterste best gedaan
vermiste/gevonden dieren weer bij hun baasjes
terug te krijgen.

Dat het niet altijd even makkelijk is blijkt wel uit de
vele oproepen op onze website en facebook pagina.
Elk dier dat door onze handen komt zal op een chip
gecontroleerd worden. Mocht er een chip aanwezig
zijn dan is het maar afwachten of het dier daadwerkelijk in een databank geregistreerd staat.
En hier gaat het best wel vaak mis. Het dier komt in
géén van de databanken voor, of de registratie is niet
meer juist. Een eigenaar is verhuisd, heeft een ander
telefoonnummer, is misschien wel overleden of het
dier is naar iemand anders over gedaan. Jammer
genoeg wordt er (nog) te weinig aan gedaan om de
gegevens up to date te houden.

Helaas komen door menselijk falen alsnog veel dieren
(ondanks een chip) in de Nederlandse asielen terecht.
Ook dit jaar heeft de dierenambulance genoeg
gechipte dieren door handen gekregen zonder dat
de registratie op orde was (is). Vele overleden dieren
zijn uiteindelijk afgevoerd naar de destructie terwijl de
eigenaar dat misschien wel heel anders gewild zou
hebben.
TIP:
Heeft u een dier dat voorzien is van een chip? Kijk
dan op internet bij www.chipnummer.nl. Daar kunt u
de 15 cijferige code van de chip invullen en u ziet
vrijwel direct of en waar uw dier ingeschreven staat.
Denk niet bij uzelf; maar hij is toch bekend bij onze
dierenarts?! Ja dat zal best wel maar mocht uw dier
om welke reden dan ook bij een dierenambulance
of asiel terecht komen dan weten zij daar niet wie
uw dierenarts is.
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BIJZONDERE DIEREN
ALS GASTEN
Ook deze periode hadden wij een aantal bijzondere dieren, die we niet zo
vaak binnenkrijgen op onze meldpost om te verzorgen. Alle medewerkers
van de dierenambulance vinden het altijd interessant als er een niet vaak
voorkomend dier op de meldpost is. Meestal worden deze dieren meteen
doorgebracht naar gespecialiseerde opvangcentra.

JONGE VOS

14-06-2020

16-05-2020

In de ochtend werd er een jonge
vos gebracht, zijn moeder was
gedood door een grasmaaier.
Dezelfde dag hebben we hem naar
de Toevlucht (vogel- en zoogdierenopvang) gebracht in Amsterdam.

in de middag kregen wij een
melding dat er een jonge vos bij
het Purmerbos liep, die mogelijk ziek
was. We vingen hem en zijn naar
de dierenarts gegaan. Hij had geen
koorts, roze slijmvliezen en een
goed gevuld buikje. Dezelfde dag
hebben we hem naar de Toevlucht
(vogel- en zoogdierenopvang)
gebracht in Amsterdam.

WEZEL
06-07-2020

In de avond kregen wij een melding dat er bij iemand in de woonkamer
een jonge wezel liep. Na een paar vangpogingen kregen we hem
te pakken. We controleerde hem op verwondingen, die niet te
zien waren en hebben hem weer uitgezet in de natuur in de buurt.
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BOOMMARTER

UIL JONG

23-07-2020

11-06-2020

In de middag werd
er een boommarter
gebracht die gewond
zou zijn. bij de dierenarts
leek het wel of hij niet
kon zien en dat hij geen
coördinatie vermogen
meer had, we kregen
wat medicatie mee,
maar dat mocht niet
meer baten. Ondanks al
onze goede zorgen is de
boommarter een paar
dagen later in de nacht
overleden.

In de avond werd er een Ransuilen jong
gebracht, die midden op de
weg alleen gevonden
was. Dit jong was zo
goed opgevoed dat
hij/zij uit je hand
at.
De volgende
dag is de
uil naar de
Bonte Piet
(vogelopvang
in Midwoud)
gebracht.

BOOMVALK

MUURGEKKO

18-08-2020

31-08-2020

De boomvalk
zien we af en toe
voorbij komen.
Het zijn opvallend
mooie roofvogels.
Volwassen exemplaren hebben
een grijsblauwe
bovenkant en
een rode “broek”.
Boomvalken zijn
gespecialiseerd
in het vangen
van vliegende
prooidieren, zoals
libellen. Ze zijn snel
en zijn zelfs instaat
om zwaluwen en
gierzwaluwen te
vangen.

In de ochtend kregen we een melding dat er
een muurgekko in de showroom van Johan
Meure zou lopen. Het vangen nam de nodige
tijd in beslag want ze zijn klein en snel.
We hebben de muurgekko naar de Reptielen
opvang in Zwanenburg gebracht.

ZWARTE OOIEVAAR
22-08-2020

Aan het eind van de ochtend kregen we een melding dat er een grote vogel, al
een paar dagen op dezelfde plek zat. Bij aankomst bleek het niet om zomaar
een vogel te gaan, maar om een Zwarte ooievaar die normaal gesproken
Nederland letterlijk onder zich voorbij laat gaan, om vanuit het oosten te reizen
via Nederland naar hun overwinteringsgebied in Afrika. De ooievaar was
erg verzwakt en mager. Hij is naar de vogelopvang de Bonte piet in Midwoud
gebracht om aan te sterken. Na een paar dagen en 300 gram te zijn aangekomen is de ooienvaar klaar om te worden vrijgelaten.

JONGE DODAARS
22-08-2020

Deze dag was dubbel
speciaal. Eind van de
middag werd er ook een
jonge dodaars gevonden.
Het beestje zat moederziel
alleen op een voetpad
in Broek in Waterland. De
vinder heeft het opgepakt
en naar ons toegebracht.
Een dodaars is de kleinste
futensoort en is niet vaak te
zien in onze wateren in de
regio. Ze zijn erg schuw. Ze
danken hun naam aan de
dod = dot (donsachtige
veertjes) op hun aars
(achterste).
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SCHAAP IN HET WATER
23-6-2020, Monnickendam, Poeldijk

D

e melder van deze situatie
liep lekker met de hond een
rondje. Altijd fijn, baas en hond
samen op pad, tot de baas een
raar geluid hoorde.
“Bééééh” klonk luid in de buurt.
Eerst werd de hond aangekeken,
maar deze keek blij terug met
een blik die vertelde: ik was dit
niet. Bij nader onderzoek werd de
bron van het geblaat gezien: een
schaap. Helaas voor het schaap
– die graag, zoals de uitdrukking
luidt, op het droge staat – voelde
deze behoorlijk nattigheid. Omdat
het nogal warm was die dag,
probeerde het arme dier waarschijnlijk wat verkoeling te zoeken,
met een naar gevolg. Gelukkig
aarzelde de voorbijganger geen
moment en belde de Dierenambulance. Snel waren wij ter plaatse
en na onderling overleg begon
de redding. Een eerste poging,
waarbij we probeerden het riet
plat te drukken om het schaap
er zelf uit te laten komen, had
geen effect. Uiteindelijk is het met
behulp van een net gelukt om het

schaapje op het droge te krijgen.
Dat dit niet de eerste keer was
dat een schaap daar in het water
terechtkomt bewezen helaas een
paar overleden soortgenoten.
Mocht u ooit een schaap in het
water tegenkomen, volg het
voorbeeld van de meneer met de
hond en bel ons meteen (of het
telefoon nummer “144 – red een
dier)”; zelf komt een schaap er
helaas niet meer uit.

JONGE VOS IN PURMERBOS
14-06-2020: Purmerend, Purmerbos

H

et is een mooie zondagochtend als wandelaars
in het Purmerbos een jonge vos zien. Het diertje
oogt niet gezond, hij loopt te braken en waggelt
op de pootjes. Even later gaat hij liggen in het gras,
pal naast het fietspad.
Als wij ter plaatse komen ligt het diertje nog steeds op
dezelfde plaats, reageert amper op onze aanwezigheid dus nemen we het diertje mee. We gaan eerst
met het diertje naar de dienstdoende dierenarts voor
algehele controle, waarna het door ons doorgebracht
mag worden naar vogel en wildopvang De Toevlucht
in Amsterdam.
Het blijkt dat De Toevlucht al 11 andere jonge vosjes in
de opvang heeft zitten. Tijdens een kleine rondleiding
mochten we de diertjes even zien (voor zover dat
mogelijk was). Aangezien de vos een mensenschuw
dier is, lagen ze verstopt in een eigengemaakte
burcht. We konden wel een paar kleine neusjes
waarnemen.
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NALATEN AAN DE STICHTING
DIERENAMBULANCE WATERLAND
H
echt u er waarde aan dat de zorg voor dieren in
nood gewaarborgd is? Dan kunt u overwegen om
hieraan een bijdrage te leveren door na te laten aan
een goed doel dat zich inzet voor dierenwelzijn.
Zonder al onze vaste donateurs, giften en
nalatenschappen kan de Dierenambulance niet zijn
werk doen.
Als u wilt bepalen wat er met uw nalatenschap
gebeurt, kunt u de notaris een testament laten
opstellen. U bepaalt dan aan wie u uw bezittingen wilt
nalaten na uw overlijden. Zo kunt u ook Stichting
Dierenambulance Waterland in uw testament
opnemen.
Waarom de Dierenambulance
Waterland in uw testament?
Door onze stichting in uw testament op te nemen helpt
u ons om ook in de toekomst ons werk voort te kunnen
zetten. Nalaten aan de Dierenambulance kan op twee
manieren: met een legaat of door de stichting als
erfgenaam op te nemen in uw testament. Beide zaken
kunt u laten regelen door een notaris. Wijzigingen
aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Als u
kinderen heeft en geen testament heeft opgemaakt
zijn uw kinderen automatisch uw erfgenamen. Heeft u
geen kinderen en geen testament dan erven uw
familieleden. Als u geen wettelijke erfgenamen heeft
en geen testament opmaakt, vervalt uw nalatenschap
aan de staat. In deze gevallen kunt u dus overwegen
om via uw testament een of meerdere goede doelen
als erfgenaam aan te wijzen.
Legaat
Een legaat is een bepaling in een testament die
aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of goed
(zoals bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u
gekozen persoon of organisatie.
Erfstelling
Een erfstelling is een vastgesteld deel (een percentage)
van uw bezit dat door middel van een testament aan
de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u bijvoorbeeld
de Stichting Dierenambulance Waterland in uw testament tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dit dat
onze stichting in aanmerking komt voor (een deel van)
de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepaling in het
testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle
rechten van anderen (legaten, boedelkosten en
eventueel overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun
erfdeel.

overheid zijn erkend, zoals Dierenambulance Waterland betalen geen successierechten. U bent er in dat
geval zeker van dat de gehele geldsom van de
nalatenschap daadwerkelijk bij het door u gekozen
goede doel terecht komt.
Een testament opmaken
Een testament laten opmaken is makkelijker dan u op
het eerste gezicht misschien zou denken. Een oriënterend gesprek van een half uur met een notaris is gratis.
De kosten van een testament opmaken zijn afhankelijk
van uw wensen: hoe complexer het testament hoe
kostbaarder. Voordat u besluit om over te gaan tot het
opstellen van een erfstelling of een legaat, wilt u hier
natuurlijk eerst goed over nadenken. Uw notaris kan u
adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met
algemene vragen over nalatenschappen kunt u
terecht bij de notaristelefoon (0900-346 9393, elke
werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op internet: www.
notaris.nl
Wij zijn aangewezen als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI)
Zie www.belastingdienst.nl en gebruik het programma
ANBI opzoeken
Schenken bij leven. Wat houd dat In?
Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift
geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw
belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus
mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het
belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde
geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf
voor kiezen om het voordeel te houden of weg te
schenken aan de instelling van uw voorkeur.
Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan
voor giften gedaan aan instellingen die door de
Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI’s).
De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrekbare giften.
Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen
ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het
belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is
een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering
komen op het inkomen in box I,II of III.
Voor meer informatie:
www.anbi.nl

Speciale regeling belasting
Over nalatenschappen moet, boven een wettelijk
bepaald vrijgesteld bedrag, belasting worden betaald.
Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde
van de nalatenschap. Goede doelen die door de
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DUIF GEVANGEN ACHTER GLAS
01-07-2020: Purmerend, Achterdijk

T

egen het eind van de middag
kregen wij een melding, dat er al
een paar uur een duif vast zou zitten
achter glas. Toen we arriveerden
zagen wij al snel de duif achter het
glas zitten. Het bleek om een Frans
balkon te gaan waar de duif achter
zat, waarbij hij wel genoeg ruimte
had om heen en weer te lopen,
maar niet genoeg ruimte om op te
vliegen.
Eerst probeerden we vanaf de
begane grond om de duif omhoog
te duwen. Dit lukte helaas niet. Toen
maar aangebeld op het nummer
van het desbetreffende balkon. Maar
helaas, de bewoners waren niet
thuis. Gelukkig waren de bovenburen
wel thuis en zodoende konden we
proberen de duif te vangen vanaf hun
balkon (wat best hoog was).

We hadden het vangnet aan de
uitgeschoven zwanenhaak vastgemaakt met tape, wat een nieuw
probleem gaf: ‘’hoe krijgen wij het
lange gevaarte door het kleine
balkonraam naar buiten?’’. Na wat
passen en meten kregen wij het
gevaarte naar buiten. We hebben de
kant met het vangnet naar beneden
laten zakken. Dat paste net aan. De
duif zat nu in het vangnet. Nu was het
een kwestie van rustig omhoog hijsen.
We hebben de duif gecontroleerd op
verwondingen. Gelukkig waren die er
niet. Wel was de duif aan de magere
kant en was erg moe van het vechten
om van het balkon te komen. Hij had
ringen om, wat betekent dat het een
postduif is en hij een eigenaar heeft.
We hebben de duif meegenomen
om uit te laten rusten. Water en eten
gegeven en de eigenaar gebeld dat
wij zijn duif hadden gevonden.

GIERZWALUW LIFT MEE
08-07-2020: Volendam, de Kust
Dit hebben wij nog nooit gehoord of gezien. Een Gierzwaluw die
meelift op een motor.
De melder vertelde ons dat hij op zijn motor naar huis reedt vanuit
zijn werk. Opeens zag hij iets aankomen vliegen en het belandde
op zijn schoot. Toen hij beter keek, bleek het een vogel te zijn,
die hem krampachtig bleef vasthouden aan zijn motorjack. Dit
verwacht je niet als je weet dat de motorrijder 80 km/u reedt. De
hele weg liftte het diertje mee en thuis aangekomen, belde hij
de dierenambulance. Toen wij het vogeltje kwamen ophalen,
zagen we gelijk dat het om een Gierzwaluw ging. Deze bijzondere
zwaluwen brengen de meeste tijd door in de lucht. Eten, slapen
alles doen ze vliegend, alleen voor de voortplanting zitten ze op
hun nesten. Ze hebben ook bijzondere klauwtjes, hiermee heeft
hij zich goed weten vast te houden. Gelukkig mankeerde het
zwaluwtje niets en kon weer vrijgelaten worden in de natuur.
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HET GEVAAR
VAN KIEP/
KANTELRAMEN
01-08-2020: Purmerend, Marathonstraat

Z

aterdag, begin van de vroege ochtend komt er
bij de dierenambulance de volgende melding
binnen.

WIJ WILLEN IEDEREEN WAARSCHUWEN
VOOR DIT GEVAAR!
HET IS ZO MAKKELIJK OP TE LOSSEN.

Een voorbijganger op weg naar haar werk hoort een
kat miauwen, maar kan in eerste instantie de locatie
niet traceren. Na lang zoeken ziet zij aan de overkant
van het water, een kat klem zitten tussen een raam.
Hoelang het dier al klem zit weet zij niet. Onze medewerkers spoeden zich naar het opgegeven adres. De
door onze meldkamer ingelichte brandweer is ook
onderweg. Wij manen iedereen aan zich te haasten,
willen we het dier nog kunnen redden.

Via internet zijn er hekjes te koop, speciaal
gemaakt voor kantelramen, zodat een huisdier
daar niet doorheen kan komen.

Als wij ter plaatse komen, blijkt het te gaan om het
raam op de zolderverdieping, aan de achterzijde van
de woning. De hoogwerker van de brandweer kan
daar niet komen. Aangezien de bewoner niet thuis is
en het nog vroeg is, krijgen we de buren niet wakker.
De achterzijde van de kat steekt naar buiten, zijn
bovenlichaam hangt naar binnen. Het klagelijke
miauwen van het dier gaat ons door merg en been.
Wij kunnen niet anders dan (geduldig) wachten. Door
alle tumult worden de buren wakker. De sleutels die de
buren hebben blijken niet te passen. Na telefonisch
contact met de eigenaar, wordt de goede sleutel
gevonden en kunnen we eindelijk naar binnen.
Meteen rennen wij naar boven en halen met moeite
de klem zittende kat los. Wij spoeden ons naar de
dierenarts. Helaas sterft de kat op de behandeltafel
in onze armen, ten gevolgen van een bloedprop
ontstaan van de afsluiting door de beklemming tussen
het raam.
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Wat ook een eenvoudige en goedkope oplossing
is, is het vullen van kniekousen of andere zakken
met zand en dit tussen het raam klemmen.
Wij raden iedereen met klem aan, kiep/kantelramen niet open te zetten zonder deze hulpmiddelen te gebruiken. En denk niet, mijn kat doet
dat niet, het hoeft maar één keer te gebeuren en
het heeft bijna altijd fatale gevolgen.

HOND IN ELKAAR GEZAKT
06-07-2020: Purmerend, Jaagweg

N

a het middageten kregen wij een
spoedmelding binnen. Er was een hond in
elkaar gezakt op het fietspad langs de Jaagweg
bij de bushalte “vurige staart”. Een hondenoppas
was een rondje gaan lopen met twee Engelse
buldoggen, maar verdwaalde. In haar paniek, heeft
ze ongeveer 2 uur gelopen en het was best warm
weer.
Toen we arriveerden stonden er twee politieagenten
en een omstander bij, die geholpen hadden. Wij
namen het nu over en controleerden de algehele
toestand van de honden. Eén van de honden had
erg rode slijmvliezen, was erg benauwd en had een
temperatuur van 40+ graden. We hebben meteen het
zuurstofapparaat aangezet en zuurstof toegediend en
zijn meteen begonnen met koelen van de kop en het
lichaam. Nadat zijn temperatuur gedaald was, zijn we
op weg gegaan naar de dierenarts.

Dit is niet de
desbetreffende hond

Onderweg zag je de hond opknappen. Van heel erg
suf en zwaar ademend, naar om zich heen kijkend en
normale ademhaling. Eenmaal aangekomen bij de
dierenarts had de hondenoppas de eigenaar al op
de hoogte gebracht. De eigenaar was ook inmiddels
onderweg. De hond ging meteen het zuurstofhok in.
Gelukkig hoefde de hond niet lang bij de dierenarts te
blijven en is gezond en wel naar huis gegaan.

EGEL VAST ONDER VLONDER
19-06-2020: Purmerend, Mambostraat

E

en bewoner belt ons op met de mededeling dat
hij hulp nodig heeft. Al enkele dagen hoort hij
rare geluiden van buiten komen.
Na wat zoekwerk komt hij er achter, dat er een egel
onder zijn vlonder zit, die er niet meer zelf onder
vandaan kan komen. Wij halen een stuk vlonder weg,
maar al snel ontdekken we dat de egel muurvast
zit. Uiteindelijk, met veel moeite, krijgen we de egel
los. De egel heeft er geen verwondingen aan over
gehouden, wel is hij mager en verzwakt. Hij wordt
doorgebracht naar de opvang.
Als u een vlonder of iets dergelijks bouwt in uw tuin,
probeer dan te voorkomen dat er bijvoorbeeld egels
onder kunnen kruipen. Dit kan door de zijkanten dicht
te maken. Egels zoeken vaak beschutting of een
schuilplek en kunnen vastraken. Dit komt vooral door
de stekels die vast komen te zitten.
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KAKETOE OP VAKANTIE BIJ
DIERENAMBULANCE
29-05-2020: Watergang, Broekermeerdijk

I

n de avond kregen wij een
melding dat er iemand een
kromsnavel had gevonden. Bij
aankomst bleek het te gaan om
een citroenkuifkaketoe.
De eerste paar dagen in de
meldpost maakte de kaketoe
veel kabaal, rotzooi en moest niks
hebben van alle medewerkers van
de dierenambulance. Naarmate
de dagen verstreken werd de
kaketoe rustiger en konden de
medewerkers steeds dichter in de
buurt komen om het voer en water
te geven.
De kaketoe had een voetring en
moest van iemand zijn omdat zo’n
kaketoe veel geld kost, maar we
konden geen eigenaar vinden en

niemand melde zich bij ons. Na
75 dagen bij ons op de meldpost
geweest te zijn, hadden we eindelijk de eigenaar gevonden. Hij had
via een kennis vernomen dat zijn
kaketoe, die ontsnapt was, bij de
dierenambulance zat. Nadat de
eigenaar de juiste papieren had
toegezonden en na wat onderzoek
gedaan te hebben, kon het niet
anders dan dat we de juiste
eigenaar hadden.
De eigenaar vertelde dat de
kaketoe was ontsnapt tijdens
het vangen van zijn partner
nadat ze gevochten hadden. De
kaketoe bleek achteraf ongeveer
200 meter hemelsbreed te zijn
gevonden van waar hij was
ontsnapt.

HAAS OP MEERKOETNEST
14-06-2020: Edam, Floris Simonstraat

E

n dan komt er een melding
binnen waarvan wij weten:
die hebben we nog niet eerder
gehad. In Edam is een meertje,
in dat meertje ligt een verlaten
meerkoetnest, dat vandaag in
bezit is genomen door een haas.
Als we later opnieuw gebeld
worden over de haas, wordt
het nog aparter. Bij de haas is
inmiddels ook een schildpad
gekropen.
Aangezien we vanuit Amsterdam
moeten komen omdat we net een
jonge vos naar de opvang hebben
gebracht, duurt onze aanrijdtijd
natuurlijk wat langer. We worden
door meerdere buurtbewoners
opgevangen en naar de plek des
onheils gebracht. Onze lange stok
van 4 meter is niet toereikend,
waardoor het nest net buiten ons
bereik ligt. Een bewoonster stapt
pardoes het water in, maar sprint
er met dezelfde vaart weer uit,
nadat zij ineens diep in de modder
wegzakte.
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Als uiteindelijk een opgetrommeld rubberbootje te water
wordt gelaten, kiest de haas het
hazenpad. Hij springt van het nest
en zwemt naar de kant. Helaas,
hij kan door de beschoeiing de
kant niet opkomen. Een sprintende
dierenambulance medewerkster
met schepnet weet het dier uit het
water te vissen. Als het net vlak
boven de kant is, springt de haas
eruit en valt pardoes weer terug
het water in en zwemt verder langs
de kant. Opnieuw een sprint en de
haas ligt weer in het net. Nu lukt
het wel om de haas op het droge
te krijgen. Het dier gaat er (als een
haas) vandoor. Helaas heeft het
schepnet de actie niet overleefd.
Met dank aan alle meewerkende/
denkende hulpvaardige omstanders. Mede daardoor is het ons
gelukt het leven van deze haas te
redden.

