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De algehele hulpverlening stil leggen was 
voor ons absoluut geen optie. Al snel werd 
duidelijk dat wij met een minimale bezetting 
ons werk mochten uitvoeren. Dat betekende 
één persoon in de ambulance en één 
persoon in de meldpost. Helaas moesten 
wij daar mee de moeilijke beslissing nemen 
om onze vrijwilligers mede te  delen dat 
zij tot nader bericht niet naar de meldpost 
mochten komen om te werken.

Met slechts drie personen hebben we de 
boel 24/7 draaiende gehouden. In de 
eerste paar weken prima te doen omdat 
het redelijk rustig was qua meldingen en 
telefoon betreft. Maar naar mate de tijd 
verstreek en de vogels hun kuikens kregen 
werd het steeds drukker. Inmiddels werken 
al onze vrijwilligers in ploegen diensten en 
wat is iedereen blij om weer aan de slag te 
kunnen voor de dieren in nood.  

In de tussentijd kregen wij nog een 
geweldige gift, op 07-04-2020 mochten 
wij veiligheidshesjes in ontvangst nemen. 
Deze zijn geschonken door T.Schirtwereld.nl. 
Nogmaals, heel hartelijk dank daarvoor.
En onze vrijwilligers, geweldig zo als jullie 
ons zijn blijven steunen en begrip hebben 
gehad voor onze moeilijke beslissing. Maar 
natuurlijk ook het publiek, van de mensen 
vragen wij nu veel meer hulp en begrip 
voor onze situatie. En het werkt, het werkt 
geweldig. 

Vele vogels worden via 
onze noodopvang, 
de groene blokhut, bij 
ons binnengebracht. 
Waarna wij de 
dieren binnen halen, 
verzorgen en weer 
doorbrengen naar de 
Bonte Piet in Midwoud.

VOORWOORD EN CORONANIEUWS
Corona en de maatregelen treffen ons allemaal, ook de dieren ambulance 

heeft er mee te maken. Het was natuurlijk even afwachten wat deze 

 maatregel voor ons en onze medewerkers zou gaan betekenen. 

Dierenambulance Waterland staat 24 uur, 7 
dagen per week klaar voor mens en dier. Ook 

nu in deze moeilijke Coronatijd garanderen wij 
onze 24/7 beleid.

Echt makkelijk is het niet, met name op die momenten 
dat wij een overleden huisdier bij de eigenaar thuis 
komen halen. Indien mogelijk moeten wij de eigenaar 
vragen zijn/haar overleden dier zelf buiten voor de 
deur neer te leggen, waarna wij het kunnen over-
nemen om het dier in de ambu-
lance neer te leggen. De zakelijke 
kant zoals de papieren rompslomp, 
regelen van crematie en de 
daarbij komende kosten worden 
bij de voordeur afgehandeld. Als 
de eigenaar dan ook erg verdrietig 
is, zijn wij gewend om iemand een 
troostende hand op de schouder 
te leggen of even over de rug te 
wrijven. Dat zijn dingen die wij nu 
niet kunnen en mogen doen in 
verband met de 1,5 meter regeling. 
Voor ons voelt dit alles zo vreselijk 

afstandelijk, zo onpersoonlijk en druist enorm tegen 
onze gewoonte en ons gevoel in.

Bij één van onze medewerkers is zo’n situatie behoorlijk 
hard aangekomen. Er was een kat (nog jong) geheel 
plotseling overleden, de eigenaar vertelde dat zij 
zelf in quarantaine verbleef want haar moeder was 
enkele dagen geleden aan Corona overleden. 
Mevrouw brak en barstte in tranen uit. Er verschenen 
verschillende vormen van emotie over haar gezicht, 

verdriet, ongeloof, angst, onzeker-
heid, machteloosheid, noem 
maar op. En dan als hulpverlener 
wil je zo iemand, zo graag een 
arm om haar schouders slaan, zo 
graag willen troosten. En dat kan 
en mag dan niet. Je voelt je als 
hulpverlener eigenlijk zo bot, zo 
niet sociaal, alsof het je helemaal 
niets kan schelen. Het tegendeel is 
echter waar. En daarom is het voor 
ons zeker niet makkelijk in deze 
Coronatijd.

ONS WERK IN CORONATIJD
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Een kat is aangereden. Als wij ter plaatse komen, 
is de kat helaas al aan zijn verwondingen 

overleden. 

Wij nemen de kat mee naar onze meldpost. Hij wordt 
gewassen en netjes gemaakt, zodat de eigenaar 
nog afscheid van hem kan nemen. Er wordt gecheckt 
of de kat een chip heeft, die heeft hij gelukkig. Als 
wij de gegevens op de chip opzoeken, komt er een 
eigenaar naar boven. Wij brengen de eigenaar 
telefonisch op de hoogte van dit verdrietige nieuws. 

De eigenaar is uiteraard geschokt, maar niet alleen 
om het feit dat haar kat is overleden, maar ook omdat 
hij al 11 jaar wordt vermist. Hij raakte vermist toen de 
kat 9 maanden was. De eigenaar heeft er destijds 
alles aangedaan om haar kat terug te vinden. Posters 
in de buurt, als vermist opgegeven bij verschillende 
instanties, zelfs op de radio heeft zij haar verhaal 
gedaan. Mevrouw is aan de ene kant blij dat hij 
gevonden is, maar wil toch ook graag weten waar hij 
al die tijd heeft gezeten. De kat zag er goed verzorgd 
uit, dus hij heeft in die 11 jaar een andere eigenaar 
gehad. Dit wordt ook bevestigd door het feit, dat de 
kat bij zijn vermissing nog niet gecastreerd was en nu 
wel. We spreken af dat we de kat op onze facebook-
site zetten, om te kijken of de “nieuwe eigenaar" zich 
meldt. 

Dezelfde dag meldt er zich iemand als de eigenaar 
van deze kat. Deze eigenaar is erg verdrietig en barst 
in tranen uit. Als zij gekalmeerd is, vertellen wij haar 
het hele verhaal. De nieuwe eigenaar geeft aan, 
de kat overgenomen te hebben van een vriend. 
Deze vriend heeft de kat weer gekregen van iemand 
anders. Er wordt het een en ander duidelijk. De kat is 
destijds naar binnengehaald, omdat hij al een aantal 

dagen voor de deur aan het miauwen was. Degene 
heeft waarschijnlijk gedacht dat het een zwervertje 
was. Helaas hebben ze de kat nergens opgegeven als 
gevonden en hebben de kat ook nooit laten checken 
op een chip. 

De eerste eigenaar is teleurgesteld, maar aan de 
andere kant is ze ook blij, dat haar kat een mooi leven 
heeft gehad. Ook al is de uitkomst erg verdrietig, er is 
een eind gekomen aan de onzekerheid.
Samen hebben ze hem een waardig afscheid 
gegeven. 

Helaas komt dit nog steeds voor, ondanks de komst 
van de chip. Wij vragen aan iedereen die een kat 
vindt en denkt dat de kat zijn huis kwijt is, meldt dit bij 
de Dierenambulance en andere instanties. Belang-
rijker nog, laat de kat altijd checken op een chip. Dit 
voorkomt veel ellende en verdriet.

AL 11 JAAR VERMIST
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DIERENARTSEN REGIO WATERLAND
•  Dierenkliniek  

Grevelingenmeer 
Tel. (0299) 648000 
0900-3437362

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

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

•  Dierenartsenpraktijk 
Weidevenne 
Tel. (0299) 471074

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

•  De Dieren Spiegel 
Tel. (0299) 323644

• Dierenartspraktijk Edam 
Tel. (0299) 748071

•  Dierenkliniek Oosthuizen 
Tel. (0299) 401370

•  Dierenartsenpraktijk 
Monnickendam 
Tel. (0299) 653031

•  Dierenkliniek Broek 
Tel. (020) 3316661

•  Dierenartsenpraktijk  
Landsmeer 
Tel. (020) 4821854

MEERKOETNEST OP ONHANDIG 
GEKOZEN PLEK
12-05-2020 VOLENDAM, HAVEN

Een booteigenaar wil het weekeinde met zijn 
boot uitvaren, maar hij ziet dan dat zich een 

klein probleem heeft voorgedaan. Een echtpaar 
meerkoet hebben de zwemtree, dat zich aan de 
achterzijde van de boot bevindt, uitgekozen om 
hun nest op te bouwen.

De eigenaar vraagt ons of wij er iets aan kunnen 
doen. Normaal gesproken zouden wij het niet doen, 
maar de boot moest dat weekend uitvaren. Na 
flink denkwerk komen wij tot de oplossing om een 
reddingsboei te gebruiken waarop we het nest kunnen 
verplaatsen. Een half uurtje knutselen heeft een mooi 
resultaat opgeleverd, nest is verplaatst en de boot kan 
uitvaren.
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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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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

KATTEN EN UW BUREN

Wij krijgen zo vaak te horen dat kattenbezitters 
en hun buren ruzie hebben over katten 

en overlast. In principe kan het probleem best 
makkelijk en relatief goedkoop op te lossen zijn.

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

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

Optie 2: Schaf kattenverjagers aan en plaats deze in 
overleg met uw buren in hun tuin. 
Kattenverjagers zijn via internet goedkoop en snel aan 
te schaffen en ze zijn nog diervriendelijk ook.
Voordeel voor de buren is dat zij geen kosten hoeven 
te maken om katten van u en die van andere uit hun 
tuin te weren.
2e voordeel is dat u uw buren echt laat merken geen 
problemen te willen veroorzaken door uw loslopende 
katten. 
Uw buren blij, uw katten blij want ze kunnen gewoon 
naar buiten en u blij.
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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)



13

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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DIERENAMBULANCE VOGELHUIS

Na weken thuis blijven in verband met de 
Coronamaatregelen, bracht één van onze 

geweldige vrijwilligers een super leuk cadeau voor 
ons mee.

Eén van zijn ouders geeft les in het speciaal onderwijs 
en had voor zijn leerlingen een zelf maak vogelhuisje 
ontworpen. De leerlingen konden dat thuis uitwerken 
en naar eigen inzicht gaan beschilderen. Onze 
vrijwilliger bedacht zich geen moment toen bleek 
dat er een bouwpakket over was. Hij maakte zijn 
vogelhuisje en ging los op de buitenkant. Hij heeft er 
een “dierenambulance vogelhuis” van gemaakt. Tot in 
detail uitgewerkt, spiegels, zwaailichten, beplakking, 
logo, esculaap, werkelijk alles er op en er aan. En ja 
wie zit er achter het stuur? Onze oprichter Pim en zijn 
vrouw Saskia mag als bijrijder fungeren. Geweldig leuk 
gedaan Kevin, we zijn er heel blij mee. 

Voor buiten is dit huisje niet geschikt dus zal hij in de 
meldpost een mooie decoratieve plek gaan krijgen. 
En het vogeltje op het stokje is volgens Kevin een 
Langereisje, een soort dat in Nederland niet veel 
voorkomt.

HAAS IN DE GRIL
25-03-2020 PURMEREND

Zo nu en dan krijg je van die gekke dingen te 
doen waar menigeen zijn neus voor optrekt. Dit 

was ook zo’n melding.

Van een voorbijganger en via de meldkamer politie 
kwam een melding binnen, dat iemand zijn auto 
geparkeerd had en weggelopen is. Op zich niet zo 
gek natuurlijk maar in dit geval heeft de automobilist 
niet in de gaten gehad, dat er een dier vastzit in de 
gril van zijn auto. De melder durfde niet goed te kijken 
en wist daardoor ook niet met zekerheid te vertellen of 
het om een kat of om een ander dier zou gaan.

Zodra onze chauffeur ter plaatse kwam, zag deze dat 
het om een onfortuinlijke haas ging. Het dier bleek al 
overleden te zijn. In dit soort gevallen maken wij altijd 
foto’s van het voertuig, kenteken en plek waar het dier 
zich bevindt. Ook als wij het dier verwijderd hebben, 
maken wij foto’s van de schade en zullen wij altijd een 
briefje achter de ruitenwisser achtergelaten. Mocht de 
eigenaar informatie nodig hebben, voor bijvoorbeeld 
de verzekering, kan hij daarvoor altijd bij ons terecht.
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26-04-2020 20:50 UUR PURMEREND, LINNAEUSLAAN

Volgens de melder zit er een katje minimaal twee 
dagen in een boom. Ook nu is het voor ons te hoog 
om bij de poes te kunnen komen. En opnieuw vragen 
wij de brandweer om assistentie.

Aangezien de boom niet bereikbaar is voor de 
hoogwerker, komt er een voertuig met lange ladder. 
De poes is te angstig en klimt nog hoger de boom in. 
Geprobeerd wordt met een regendouche de poes 
naar beneden te laten komen maar helaas ze gaat 
geen stap naar beneden. Er wordt besloten het voor 
nu zo te laten. De volgende dag wisten buurtbewoners 
alsnog de poes uit de boom te krijgen.

28-04-2020 13:45 UUR DEN ILP 

Dagen lang hoort iemand jammerlijk miauwen vanuit 
een boom. Na lang zoeken vinden ze het dier, hij zit 
behoorlijk hoog en op een erg dun wiebelig takje. 
Brandweer Landsmeer gaat ter plaatse en in overleg 
met ons proberen zij de kat uit de boom te spuiten. Dit 
lukt uiteindelijk maar de kat valt helaas wel in de sloot. 
Snel ingrijpen van onze collega en poes is veilig in 
onze ambulance.

In de meldpost mag hij onder de warmtelamp en 
komt snel weer bij van zijn avontuur. Gelukkig kunnen 
wij de eigenaar snel achterhalen dankzij een chip. 
Maar Balou was door zijn  eigenaar ook bij ons als 
vermist opgegeven.

DIER OP HOOGTE,
BRANDWEER BIEDT HULP
26-04-2020 15:45 UUR MONNICKENDAM, LIJNBAAN

Een ekster hangt ondersteboven aan vissnoer hoog in een boom te spartelen. Wij kunnen er met geen mogelijk-
heid bij dus de brandweer om assistentie gevraagd. Nadat het dier uit de boom gehaald is, knippen wij het 
vissnoer los en nemen de vogel mee voor verdere verzorging.
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Ook dit jaar hebben de medewerkers van de 
dierenambulance hun uiterste best gedaan 

vermiste/gevonden dieren weer bij hun baasjes 
terug te krijgen.

Dat het niet altijd even makkelijk is blijkt wel uit de 
vele oproepen op onze website en facebook pagina. 
Elk dier dat door onze handen komt zal op een chip 
gecontroleerd worden. Mocht er een chip aanwezig 
zijn dan is het maar afwachten of het dier daadwerke-
lijk in een databank geregistreerd staat.
En hier gaat het best wel vaak mis. Het dier komt in 
géén van de databanken voor, of de registratie is niet 
meer juist. Een eigenaar is verhuisd, heeft een ander 
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

Vanmorgen kregen wij een melding binnen 
over een egel met dood jong die in een steeg 

lagen. Bij aankomst bleek dat de egel en het 
(jong) dat een muis bleek te zijn, vastgeplakt lagen 
op een zogenaamde lijmplank. De muis was reeds 
overleden. De egel was totaal uitgeput door zijn 
uren durende strijd om los te komen.

In onze meldpost hebben wij de egel voorzichtig van 
de plank kunnen losmaken. Om de lijm van het dier af 
te krijgen is een hele klus. Of de egel het uiteindelijk 
zal redden blijft vooralsnog de vraag. Het dier is voor 
verdere en langdurige verzorging overgebracht naar 
De Bonte Piet.

De dierenpolitie is op de hoogte gebracht van onze 
vondst van deze gruwelijke dierenmishandeling. 
Mocht u een vermoeden hebben wie de lijmplank 
heeft neergelegd of waar deze verkocht is, wij en de 
dierenpolitie willen dat heel graag weten.
Melden kan ook via meldpunt 144 !! Of email aan: 
info@dierenambulance-purmerend.nl

19-04-2020 UPDATE:

de egel is de nacht redelijk goed doorgekomen.

EGEL EN MUIS VAST OP LIJMPLANK
18-04-2020 PURMEREND, WEIDEVENNE
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VIER JONGE
MOLLETJES GEVONDEN
18-5-2020

In het begin van de middag werden we gebeld 
door iemand die vier baby molletjes had 

gevonden in zijn tuin, met de vraag: ‘’Wat nu?’’. Er 
werd als advies gegeven om de molletjes naar de 
noodopvang van de dierenambulance te brengen.

Aan het eind van de middag werden de molletjes 
gebracht, drie van de vier zagen er goed uit, maar 
eentje had twee wondjes op de buik. Nu pas kan je 
een mol van heel dichtbij bekijken en kan je goed 
zien hoe een molletje er uitziet. Uiteindelijk hebben we 
de molletjes naar de vogelopvang de Bonte Piet in 
Midwoud gebracht, zij vangen ook in het wildlevende 
zoogdieren op.

WAAROM HEBBEN ZOVEEL MENSEN 
EN HEKEL AAN EEN MOL IN DE TUIN? 
Ze zijn namelijk best nuttig. Veel mensen denken 
dat de mol blind is, maar dat is niet zo. Een mol kan 
enkel heel slecht zien. Een mol vindt zijn weg door zijn 
gangenstelsel vooral door zijn gevoelige snorharen en 
door zijn tastzenuwen op zijn neus en staart.

Kenmerkend voor de mol zijn, de tot grote graaf-
handen omgevormde voorpoten, met elk vijf vingers 
met puntige nagels en een duim. Hiermee graaft het 
dier de ondergrondse gangen. Een mol eet het meest 
regenwormen en bijna alles wat er in zijn gangen-
stelsel te vinden is. Maar een mol eet ook larven, 
maden, duizend- en miljoenpoten, naaktslakken, 
spinnen, jonge muizen en andere weekdieren. Soms 
grijpt hij ook een gewerveld dier, zoals een kikker.

Een mol leidt een eenzaam bestaan. Alleen in de 
paartijd vormen ze paartjes. Omdat hun territorium 
die van een ander kan overlappen, communiceren 
mollen met elkaar doormiddel van geuren en 
geluiden. In de paartijd (februari-april) gaan manne-
tjes op zoek naar vrouwtjes. Ze verlaten hun territorium 

en graven lange tunnels, totdat ze een vrouwtje 
hebben gevonden. 

Mollen zijn geslachtsrijp na 11 maanden. Na een 
draagtijd van ongeveer 28 dagen werpt het vrouwtje, 
in het nest in de centrale ruimte, twee tot zeven 
mollen. De naakte en blinde jongen worden ongeveer 
in mei/juni geboren. Alleen het vrouwtje zorgt nu 
voor de jongen. Na ongeveer 14 dagen hebben de 
jongen een vacht ontwikkeld en gaan de ogen na 
ongeveer 22 dagen open. Na 33 dagen verlaten 
de jongen voor het eerst het nest. Nu zijn de jongen 
zelfstandig en zoeken ze een eigen territorium.
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ZWAAN IN DE PROBLEMEN
20-04-2020 DEN ILP

En dan krijg je een melding binnen over een 
zwaan die in een kelder van een woning zou 

zitten. Wij hebben geen enkel idee waar we aan 
moeten denken, een zwaan in een kelder? Hoe 
dan?

Als we bij het adres aangekomen zijn, zien we bijna 
direct wat nu precies het probleem van de zwaan is. 
Wij dachten door de aard van de melding dat de 
zwaan in de woning in de kelder zou zitten, maar dat 
bleek anders te zijn.

Het pand heeft een half ondergrondse kelder met een 
raam dat zich half ondergronds en half bovengronds 
bevindt, een souterrain dus. Voor het raam is een laag 
aarde weggehaald en vervangen voor een muurtje. 
Dit soort bouwwerk zie je nogal veel in Amsterdam. 

De zwaan bevond zich uiteindelijk in deze loze ruimte 
tussen het muurtje en het raam in. Hij zou daar met 
geen mogelijkheid op eigen kracht uitgekomen zijn. 
Wij hebben het dier gepakt en direct uitgezet bij de 
naastgelegen sloot.

Woensdag 3 juni werden wij enorm verrast door 
een zeer jeugdige weldoenster. Aan de deur 

stond de 9 jarige Zoë en haar moeder met een 
enveloppe met geld en 2 zelfgemaakte versiersels. 

Een mooi bedrag van €30,60 had zij bij elkaar 
gesprokkeld. In eerste instantie wilde ze limonade 
verkopen aan een tafeltje voor de deur. Echter de 
coronacrisis bracht roet in het eten dus bedachten 
moeder en dochter een andere manier om geld voor 
de dierenambulance bij elkaar te krijgen. Bij fami-
lieleden en kennissen werd geld opgehaald en zelf 
deed ze ook nog een duit(je) in het zakje.

06-06-2020 

OPNIEUW EEN VERRASSING.

Vandaag kwamen ze weer hoor, met vier zakken 
kattenbakkorrels en twee flinke zakken katten-
brokjes.

Lieve schat, wat zijn wij hier enorm blij mee, maar 
de katjes natuurlijk nog het meest.

Dank je wel voor je lieve en welgemeende actie om 
de dierenambulance op deze manier te steunen.

JEUGDIGE WELDOENER
03-06-2020 PURMEREND
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Een bewoner hoorde al een tijdje geluiden 
die hij niet kon plaatsen. Toen hij ging 

kijken waar het geluid vandaan kwam, zag 
hij iets spartelen in zijn dakgoot. 

Het bleek een kauw te zijn, die duidelijk vastzat. 
Omdat het om de bovenste dakgoot ging en 
dus erg hoog was, moesten we de brandweer 
erbij halen. De brandweer met hoogwerker 
kwam ter plaatse. 

De straat liep vol met nieuwsgierige mensen. 
Het is ook wel een hele operatie en het ziet er 
altijd wel indrukwekkend uit. Mensen zijn vaak 
verbaasd als zij horen dat de brandweer komt 
voor een dier in nood. Al is het “maar” een 
vogel, maar ook die horen geholpen te worden. 

De kauw was bezig met het maken van een nest 
onder de dakpannen. En is met zijn poot verstrikt 
geraakt in zijn nestmateriaal. De brandweerman 
heeft hem bevrijd en aan ons overgedragen. 
Ter plekke hebben wij de vogel nagekeken. Hij 
had er gelukkig niets aan overgehouden en kon 
direct weer vrijgelaten worden.

KAUW VAST IN DAKGOOT
12-04-2020 PURMEREND, NAARDERMEER

KAUWEN NEST IN VENTILATOR
11-05-2020 PURMEREND, DE GOUW

Monteurs waren bezig om de ventilatoren 
op het dak van het verzorgingshuis 

“Avondzon" te vervangen. In één van de 
kapotte ventilatoren troffen ze een kauwen 
nest met jongen aan. Wij werden gebeld voor 
advies.

Omdat de ventilatoren echt gemaakt moesten 
worden, moesten de jongen daar weggehaald 
worden. De monteurs stonden ons al op te 
wachten en wezen ons de plek aan. Het is 
maar goed dat wij geen last hebben van 
hoogtevrees, want de ventilator stond op het 
hoogste punt van het dak. Boven aangekomen 
stond er een hoop wind, maar het uitzicht was 
adembenemend mooi. Er zaten twee al vrij 
grote en één dode kauw in het nest. Voorzichtig 
werd de ventilator opgetild en zo konden wij de 
twee pakken. 

Ze zouden ons bellen als ze meer nesten 
zouden aantreffen, maar dat was niet het geval. 
De twee hongerige kauwtjes zijn dezelfde dag 
nog naar de vogelopvang gebracht.
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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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KAT IN DE BOOM
WAT NU?

In veel gevallen klinkt de melder nogal paniekerig en 
wil dat wij direct de kat uit de boom komen redden. 
Onze mensen zijn er op getraind de melder rustig te 
woord te staan, vragen te stellen en van adviezen te 
voorzien. 

In geval van KAT IN DE BOOM zullen wij altijd vragen 
stellen zoals: Hoe lang zit de kat in de boom, hoe 
hoog zit het dier, maar vooral willen wij weten of het 
klem zit en/of de kat zich gewoon kan bewegen.
De meeste katten klimmen wel vaker in een boom. 
Soms gaan ze in hun enthousiasme te hoog en durven 
ze even niet meer naar beneden te komen, gaan dan 
heel zielig zitten miauwen en trekken daarmee de 
aandacht.

Advies dat wij in de meeste gevallen 
kunnen geven zijn de volgende:
• Zorg dat er geen honden in de buurt zijn, soms zijn 

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

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

• Laat het dier met rust, negen van de tien keer komt 
de kat vanzelf achteruit weer naar beneden.  
Dit kan soms een aantal uren en in een heel enkel 
geval een paar dagen duren!

Bedenk dat er niets zieligs is aan een kat in de boom. 

Er zijn natuurlijk uitzonderingen en zal de 
hulpverlening snel op gang komen.
• Indien het dier (zichtbaar) gewond is
• Indien het dier klem zit in de V van twee takken
• Indien het met een (hals)bandje, tuigje of een 

riempje verstrikt in de takken zit
• Bij extreme hitte
• Bij extreme vorst
• Als het dier er na 24 uur nog steeds zit 

In dat geval zal de hulp van de brandweer met 
de hoogwerker ingeroepen worden. Brandweer en 
Dierenambulance zullen in goed overleg samen-
werken zodat het dier snel en veilig uit de boom 
gehaald zal worden.

Met regelmaat wordt de dierenambulance gebeld met 
de mededeling dat een kat zich in de boom bevindt.
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In het voorjaar, begin van de zomer, krijgen wij 
vaak meldingen binnen over jonge scholeksters, 

die van het dak zijn “gevallen".

Scholeksters zie je steeds vaker in de steden en in de 
woonwijken. Ze broeden vaak dan op platte daken, 
vaak zijn dit bedrijfspanden. Omdat er geen voedsel 
te vinden is op de daken, moeten de jonge scholek-
sters op een gegeven moment naar beneden.

Door aanmoediging van de ouders, wagen de jonge 
diertjes deze vaak hoge sprong. In veel gevallen loopt 
dit goed af. Omdat de jongen heel licht zijn, is de klap 
niet zo groot, maar soms loopt dit slechter af en raken 
ze gewond of overleven de sprong niet. 

Eenmaal beneden lopen ze met de ouders mee en 
foerageren door de buurt. Ze worden lang door de 
ouders gevoerd en beschermd totdat ze op hun eigen 
benen kunnen staan. 

In de Purmer Noord kregen wij zo een melding. Er was 
een scholeksterjong van het dak “gevallen". Toen wij 
ter plaatse kwamen, zagen wij dat het jong nog vrij 
klein was. De ouders zaten op het dak en waren druk 
bezig de andere jongen te voederen.  Wij hebben 
toen besloten om het jong weer terug te zetten op het 
dak. Een trap werd gehaald en het jong werd op het 
dak gezet. Het dak was op zich een veilige plek voor 
de jongen. Het was erg groot en lang, het was bedekt 
met kiezeltjes en door de schutkleur van de jongen, 
waren ze niet te zien voor rovers. 

Om ze aan te moedigen om langer op het dak te 
blijven, omdat er weinig groen in de buurt was te 
vinden, hebben bezorgde buurtbewoners een laag 
bakje met water en een schuilhokje tegen de zon 
neergezet. Ze zouden ze goed in de gaten houden, 
mocht er weer een jong vallen.

SCHOLEKSTERS BROEDEN OP 
PLATTE DAKEN
28-05-2020 PURMEREND, SCHOOFSTRAAT

Zo vaak zien wij ze niet, in levende lijve en ook nog in goede gezondheid al 
helemaal niet. Een jonge vos werd bij ons aan de meldpost gebracht nadat zijn 

moeder dood was aangetroffen.

Volgens de melder was de moedervos de vorige dag door een grasmaaier om het 
leven gekomen. Dit jong was blijkbaar of van de honger of uit speelsheid uit het hol 
vandaan gekomen en lag ‘s morgens in het weiland. Degene die het diertje vond 
kreeg medelijden en heeft het in overleg met ons naar de dierenambulance gebracht.

Aangezien vossen niet in elke willekeurige opvang verzorgd mogen worden, is het per 
direct doorgebracht naar “Vogel en Wildopvang de Toevlucht” in Amsterdam. Daar 
aangekomen is het diertje eerst in quarantaine geplaatst alvorens het later bij leeftijds-
genoten mag. De Toevlucht had op dat moment nog elf andere jonge vosjes in de 
opvang zitten. Deze zullen, als zij er aan toe zijn, weer in het wild uitgezet gaan worden.

JONGE VOS AAN DE 
MELDPOST GEBRACHT
16-05-2020 BEEMSTER/PURMEREND
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Een onfortuinlijke nog jonge zwaan kwam 
zodanig vast te zitten dat hulp geen overbodige 

luxe was. Hoe het gekomen is weet niemand. 
Vanmorgen vroeg zag een voorbijgangster de 
zwaan liggen onder een geparkeerd staande auto. 
De politie werd ingeschakeld om de eigenaar van 
de auto te achterhalen.

Het rechter voorwiel werd gedemonteerd in de hoop 
dat de zwaan zelf weg kon komen. Helaas bleek het 
allemaal iets anders te zitten. Het dier zat met de kop 
en nek door een gat van de bodemplaat (tussen de 
voorwielen) heen en kon niet meer op eigen kracht 
terug.

Vervolgens werden wij erbij geroepen om hulp te 
bieden. Aan ervaring ontbreekt het ons niet en met de 
gedachten: waar de kop in is gegaan, moet de kop 
ook weer uit kunnen komen. Goed kijken en voelen, 
beetje dwang en ja hoor de zwaan kwam los.

Het dier heeft gelukkig geen nadelige gevolgen aan 
dit avontuur ondervonden. Na een paar uurtjes in 
onze opvang geweest te zijn, kon het dier de vrije 
natuur weer in.

Onze dank aan iedereen die enorm hun best hebben 
gedaan voor de zwaan. En natuurlijk respect voor de 
agente die zo geweldig geholpen heeft.

JONGE ZWAAN
ZIT VAST ONDER EEN AUTO
29-03-2020 VOLENDAM, KAPER
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Een bewoonster hoort al een tijdje een kat 
klagelijk miauwen. Zij gaat op onderzoek uit, 

maar kan niets vinden.

Als zij het dier weer hoort, gaat ze weer op speurtocht 
en wat blijkt: Het bleek dat door graafwerkzaamheden 
eerder die week, de ventilatie opening van de kruip-
ruimte onder de woning was blootgelegd. Normaal 
gesproken is zo’n ventilatie opening afgesloten door 
middel van een rooster. In dit geval was er geen rooster 
of iets dergelijks. En zo was het voor de kat mogelijk om 
de kruipruimte onder de woning in te gaan.

De bewoonster had al geprobeerd het dier te 
bewegen om er uit te komen, echter zonder succes. 
Wij hebben de graafwerkzaamheden wat aangepast 
door meer ruimte te creëren en hebben wat brokjes 
neergelegd. Uiteindelijk kwam de kat er uitgekropen 
en konden we het veiligstellen in de kooi.

Dankzij de chip wisten we binnen enkele seconden 
waar Dexter thuis hoorde en dat hij al een week 
vermist was. Dexter heeft enorm veel geluk gehad.

KAT BIJNA LEVEND BEGRAVEN
20-03-2020 VOLENDAM  

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Sophie van 
Nimwegen en volg de opleiding paraveterinair 

dierenartsassistent. 

Ik vind het werk dat de dierenambulance verricht heel 
mooi en dankbaar. Ook leer je hier heel veel en geen 
één dag is hetzelfde. Daarom heb ik voor deze stage 
gekozen. 

Soms houden ze voorlees ochtenden bij verschillende 
scholen. Deze keer zijn we naar de school Berend 
Botje gegaan, het waren kinderen van ongeveer 
3 jaar. We hadden een egeltje meegenomen, die 
konden ze van dichtbij bekijken. Ook hadden we twee 
voeldozen mee waar ze hun handen in konden doen 
en dan moesten de kinderen raden wat er voor dier 
inzat. In de ene doos zat een slangenknuffel en in de 
andere doos zat een kattenknuffel. Als laatste hadden 
we een hondenknuffel en kattenknuffel meegenomen 
met verband en prikjes. De kinderen konden dat 
verband om de dieren doen en prikjes geven. 

In het begin vonden de meeste het toch wel een 
beetje spannend allemaal, maar toen een paar 
kinderen het gingen proberen wilde steeds meer het 

doen. Je zag dat ze het leuker vonden worden en ook 
meer wilden uitproberen en enthousiast werden. De 
kinderen konden zelf kiezen waar ze bij wilden staan 
en wat ze wilden doen. Ik vind het erg goed dat de 
dierenambulance dit doet, want op deze manier leren 
kinderen al van jongs af aan over dieren.

STAGE DIERENAMBULANCE 
WATERLAND
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WAT KUNT U DOEN ALS U EEN VOGEL 
OP DE GROND ZIET ZITTEN?
1. Neem meer afstand en kijk het geruime tijd aan 

(ongeveer 4 uur). 
Mogelijk ziet en/of hoort u vogels in de buurt 
die krijsen of steeds naar het vogeltje dat                     
op de grond zit toegaan, maar waarschijnlijk niet 
durven omdat er mensen te dichtbij zijn. 

2. Jaag katten die te dichtbij komen weg, zodat 
de vogel zich veilig en onbespied kan voelen, of 
zet de vogel hoger en/of beschutter waar u hem 
aantreft, zodat de kat er niet bij kan.

Als u ziet dat er een soortgenoot met voedsel komt, 
kan u met een gerust hart aannemen dat dit één van 
de ouders is. Zij zijn heel goed in staat om zelf voor 
hun jongen te zorgen. Daar hebben zij ons mensen 
echt niet bij nodig. 
En u, u kunt uw weg weer vervolgen. 

WANNEER DIENT ER WEL 
INGEGREPEN TE WORDEN?
• Als u bloed ziet
• Als de vleugel van de vogel van het lichaam naar 

beneden hangt (mogelijk gebroken)
• Als een pootje een onnatuurlijke stand heeft 

(mogelijk gebroken)
• Als er geen soortgenoot met voedsel komt ( in een 

tijdsbestek van 4 uur)
• Als u een jonge duif of jonge reiger op de grond 

ziet zitten (ouders voeden deze niet op de grond)

WAT KAN U IN DAT GEVAL ZELF DOEN?
Vogel voorzichtig opnemen en in een doos plaatsen 
waarin u eerst een doek of krant legt. Dit om te voor-
komen dat de vogel zich beschadigd aan de bodem 
van de doos.
De vogel in de noodopvang van de dierenambu-
lance Waterland plaatsen (groene blokhut achter de 
garage) Volume 24 te Purmerend.
Formulier dat op tafeltje ligt zo volledig mogelijk 
invullen (deze gaat met de vogel mee naar de 
opvang).
Wij kijken zeer regelmatig in de blokhut, halen de 
dieren naar binnen, geven eerste hulp en verzorging 
en indien nodig gaan we met het dier naar de dieren-
arts.

VOGELS OP DE GROND

Mocht u twijfelen aan onze capaciteiten, dan raden wij u aan het dier rechtstreeks  
naar de vogelopvang de Bonte Piet te brengen.

Hun adres is: Broerdijk 32A, 1679 GK Midwoud

Sinds enkele weken staat onze telefoon praktisch niet stil. Van 

‘s morgens vroeg tot ‘s avonds als het donker wordt, blijft hij 

maar rinkelen. Het is duidelijk weer jonge vogel tijd!


