Dierenambulance
Waterland
jaargang 17, nummer 1, januari 2017

Alarmnummer 0299 432338 dag en nacht bereikbaar

COLOFON INHOUD
Dierenambulance Waterland

Voorwoord

Voorzitter
Dhr. J.W. Langereis

Een verrassing op Dierendag

Adres Dierenambulance Waterland
Volume 24
1446 WJ Purmerend

Kerst-cd geschenk
Wat kunt u doen als uw huisdier vermist is?
21 Cavia’s gedumpt

Alarmnummer:
Infolijn:
Fax:

0299-432338
0299-436084
0299-463929

Email:
Website:

info@dierenambulance-purmerend.nl
www.dierenambulance-purmerend.nl

Konijn valt van 1 hoog naar beneden

ING bank (NL 78 INGB 000):

4056417

Werkzaamheden Dierenambulance Waterland
Zwaan vast in net bij FC Volendam
Vos aangetroffen langs N244
De Dierenambulance verdient mijn steun
Kater Dusty
Overweegt u dierenambulance Waterland
financieel te steunen?

Uitgave 1 - 2017
itgeverij

U
oonland
onland
STUDIOkr erdeel van Kro
nd
is een o

BV

WIJ GEV

VORM
L
IJ
T
S
d
W
roonlan
EN U
STUDIOk

www.kroonland.nl

Dieren Opvang Centrum Waterland stopt met
opvang thuisloze dieren
Anti-aanbaklaag kan levensgevaarlijk
zijn voor vogels
Nalaten aan de stichting Dierenambulance
Waterland
Periodieke en gewone giften
Uw hond of kat laten chippen bij de
Dierenambulance Purmerend
Verwaarloosde Pers
Purmerendse wateren
Poes Boebi aan boord op schip Sarah
Slachtoffers zwerfvuil
Schaatsen voor Dierenambulance Purmerend
Training veilig werken op het hoofd wegennet
Vogelgriep in regio Waterland

3

VOORWOORD
Rijden jullie nou de hele dag rond
op zoek naar gewonde dieren?
Die vraag wordt ons regelmatig gesteld.
Nee wij rijden niet rond op zoek naar...
Net zo als de reguliere ambulance en als bij de
brandweer is ons team aanwezig in de meldpost.
Daar doen zij allerhande klussen zoals administratie,
dierverzorging, schoonmaakwerkzaamheden e.d.
Meldingen over zieke, gewonde en/of overleden
dieren komen telefonisch binnen via ons alarmnummer 0299-432338.
Pas nadat de melding binnen gekomen is zal de
ambulance uitrijden en na afhandeling van de
melding weer terug keren naar de meldpost.
Magazine
Onze trouwe lezers en donateurs weten dat dit
magazine niet uit donatiegelden betaald wordt.
Onze magazines zijn mogelijk gemaakt door de
veelal trouwe adverteerders en naar onze tevredenheid opgemaakt door uitgeverij Kroonland BV.
Waarvoor onze oprechte dank.
Keurmerk Kleinschalig diervervoer
Inmiddels hebben wij ons aangemeld bij Stichting
Dierkeur.

Onze gehele organisatie is grondig
doorgelicht en goed bevonden om
het keurmerk te mogen dragen, iets
waar wij enorm trots op zijn.
Vrijstelling tot hulpverlening aan dieren
in nood op het hoofdwegennet
Dankzij een goede samenwerking tussen Federatie
Dierenambulance Nederland en Rijkswaterstaat is
er door deze een gedegen training gegeven aan
medewerkers van Dierenambulances in Nederland.
Ook wij hebben deze training goed doorlopen, wij
hebben daar voor een vrijstelling
van Rijkswaterstaat gekregen tot
het verlenen van hulp aan dieren
in nood op het hoofdwegennet.
Vind u ons werk ook
zo belangrijk?
U kunt ons werk steunen door
donateur te worden of door
een gift te schenken.

Pim Langereis

EEN VERRASSING OP DIERENDAG
04-10-2016 Zuidoostbeemster, Vredenburghweg 1

ARIE HOLLENBERG
SLOOP&MILIEUWERKEN EN FAUNALAND MEINES

V

andaag heeft firma Arie Hollenberg
sloop&milieuwerken de Dierenambulance
Purmerend prachtige netten overhandigd. Wij
bedanken Arie Hollenberg en Faunaland Meines
voor deze prachtige donatie!
Inmiddels hebben wij met deze netten heel wat zieke,
verzwakte en of gewonde vogels kunnen vangen.
Het bewijst hier ook weer: goed materiaal is het halve
werk!!!
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KERST-CD
GESCHENK
Wij willen Ed de Haan heel hartelijk danken voor het
kerst -cd geschenk wat wij voor alle vrijwilligers en
zakenrelaties hebben mogen ontvangen.
Dit voor dank en hun inzet
http://www.kerstentertainment.info/kerstpromo.html

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

ZIE OOK:

www.amivedi.nl
www.mijndieriszoek.nl
www.doamsterdam.nl/lostandfound

DIERENARTSEN REGIO WATERLAND
• Dierenkliniek Grevelingenmeer
Tel. (0299) 648000
0900-3437362
• Dierenkliniek Waterland
Tel. (0299) 435674
0900-3437362
• Dierenartsenpraktijk Purmerend
Tel. (0299) 421000
0900-3437362
• Dierenartsenpraktijk Weidevenne
Tel. (0299) 471074
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• De Volendamse Dierenkliniek
Tel. (0299) 366709
0900-3437362
• 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

21 CAVIA’S GEDUMPT
07-11-2016 Edam, Zeevangdijkje

D

e diertjes werden zondagmorgen 6 november
ontdekt. Een bewoner van het Zeevangsdijkje
meldde dat er cavia’s rondliepen in een afgezet
stukje gras bij zijn woonwagen.

Aangezien het dumpen van dieren strafbaar is, is de
politie op zoek naar de eigenaar van de dieren of
personen die getuige zijn geweest van het dumpen
van de cavia’s.

Ter plaatse bleek het om negentien mannetjes-, een
vrouwtje- en een kleine cavia te gaan. De dieren zijn
mogelijk in dozen over een sloot in het gras gegooid.
Kartonnen dozen bleven langs de dijk achter. De
dierenambulance werd gewaarschuwd om de dieren
te vangen. Zij hebben zich ook over de diertjes
ontfermd en doorgebracht naar het Dieren Opvang
Centrum in Purmerend.

Er hebben zich inmiddels meerdere getuigen
gemeld, waarna de politie een onderzoek is gestart.
De vermoedelijke dader zal aan de tand gevoeld
worden.

KONIJN VALT VAN 1 HOOG NAAR BENEDEN
11-11-2016 Purmerend, Westerstraat

V

anmiddag kregen wij een melding binnen dat
er een konijn vast zat tussen twee muren in de
binnenstad. Dit is op zich al een bijzondere melding
want wij maken dit niet vaak mee en als we het
meemaken is dit vooral met katten.
Alsof dit al niet bijzonder genoeg was kregen wij te
horen dat het konijn van één hoog naar beneden was
gevallen en nog in leven was.
Het konijn was door de eigenaresse en haar vriendinnen uit het hok gehaald om even zijn pootjes te
strekken, maar was via een spleet van 20 cm breed,
5 meter naar beneden gevallen. Ouders waren op
dat moment niet thuis.
Ter plaatse werden we opgewacht door de meisjes
(waar onder de eigenaresse) die ons hadden gebeld.
Na het bekijken van de situatie en telefonisch overleg
met moeder schakelde wij de brandweer in. Samen
met de brandweermannen is er een oplossing
bedacht en uitgevoerd.
Dankzij de meiden die goed gehandeld hebben en
de hulp van de brandweer is alles goed gekomen en
is Kimmy gezond en wel herenigd met haar baasje.
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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?”

S

tichting Dierenambulance Waterland is een op basis van professionele beroepskrachten en vrijwillige
krachten draaiende organisatie, die zich al sinds 5 augustus 1978 inzet voor de eerste hulp, transport,
opvang van dieren in nood en van zieke en van overleden dieren.
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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, voor transport van
en naar de dierenarts, dierenasiel, dierenpension, 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
Alleen in geval van nood: opvang en verzorging van dieren
Het bijhouden van een gevonden en vermiste register
Het geven van voorlichting op scholen en verenigingen
Het chippen en registreren van honden en katten

EXTRA BEVOEGDHEDEN:
•
•
•

2 medewerkers zijn gecertificeerd met “het opmerken en omgaan met dierenmishandeling op een forensische verantwoorde wijze”.
2 medewerkers in dienst die in bezit zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van de wapens verdoofpistool/verdoofgeweer.
2 vaste medewerkers hebben bevoegdheid om een blaaspijp te gebruiken

Deze laatste 2 punten kunnen 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
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Ilpendam
Katwoude
Kwadijk
Landsmeer
Marken
Middelie
Monnickendam
Oosthuizen
Overleek

Purmer
Purmerend
Purmerland
Schardam
Uitdam
Volendam
Warder
Watergang
Zuiderwoude

ZWAAN VAST IN NET BIJ
FC VOLENDAM
27-10-2016 Volendam, Sportlaan
De jeugd training was in volle gang en iedereen was
geconcentreerd bezig op veld 4.
Een voorbijganger dat buiten het veld stond
probeerde aandacht van de jongens te krijgen zodat
zij even naar de zwaan konden gaan om te kijken
of hij nog in leven was en eventueel hulp konden
bieden.
Helaas had niemand in de gaten dat dit arme dier in
stilte aan het vechten was voor zijn leven. Het aanzicht
gaf aan dat de zwaan was overleden en zo kwam de
melding ook bij ons binnen.

De zwaan heeft lange tijd liggen lijden, de kop was
volgestroomd met bloed, oogvliezen en snavel waren
flink opgezet en had inmiddels flink vocht te kort.
Het net hebben wij stuk moeten knippen om de zwaan
te bevrijden. Gelukkig geen botbreuken alles was
intact en een kans van herstel was er zeker.
In onze noodopvang werd de kop gekoeld en kreeg
hij vocht toegediend.
Diezelfde middag is de zwaan nog naar de Vogelopvang de Bonte Piet in Midwoud gebracht.
De zwaan is helemaal hersteld van zijn foute landing
en is inmiddels weer uitgezet in de natuur.

VOS AANGETROFFEN LANGS N244

O

verleden Vos in de berm aangetroffen.
Deze vos is flink gewond geraakt door een
aanrijding en is helaas overleden. Het blijkt wel
weer dat deze dieren gewoon voorkomen in
Purmerend en omstreken.
Helaas krijgen zij steeds minder leefgebied waardoor
de Vos vaker gezien zal worden. Hopelijk zal er met
respect mee omgegaan worden en niet als overlast
worden gezien.
Dit jaar hebben wij meerdere vossen opgehaald
waarvan 1 in coma lag en door de dierenarts is
ingeslapen.
3 vossen werden langs de N244 dood gereden.
1 vos dood aangetroffen bij de sportvelden in Landsmeer.
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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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KATER DUSTY
23-10-2016 Purmerend, Westerweg

Een wandelaar laat zijn hond uit over de grasstrook
tussen de Westerweg en industrieterrein Baanstee West
als hij een kat ziet met nogal afwijkend gedrag. Het
dier wil opstaan maar valt telkens weer om, kopje
naar beneden en dan begint het gehele lichaampje
te schokken.
De man neemt contact op met de dierenambulance
en blijft bij het dier tot wij gearriveerd zijn. Wij nemen
de kat die behoorlijk ondervoed en onderkoeld is,
mee naar de meldpost om op te warmen, dienen
het wat vocht toe en scannen het dier. Yes een chip,
dat betekent een eigenaar. Het blijkt dat Dusty vanaf
9 september vermist is en bij ons opgeven door de
eigenaar. Deze informatie konden wij aan de dierenarts mee geven

Later horen we van de eigenaar dat Dusty het bij de
dood af gehaald heeft. Na een aantal dagen mag
hij mee naar huis maar moet dagelijks terug naar de
praktijk voor een injectie.
Als het dan echt wat beter met Dusty gaat, komt de
eigenaresse met een heerlijke taart voor ons aan de
meldpost. Zij is zo ongelooflijk blij dat Dusty (net op tijd)
gevonden is en het gaat redden. In haar blijdschap
en dankbaarheid wil zij op deze manier met ons
delen.
Ook wij zijn enorm gelukkig met het bericht dat het
elke dag een stukje beter gaat met Dusty.
Dank je wel voor de lieve, leuke maar vooral heerlijke
traktatie.

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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DIEREN OPVANG CENTRUM
WATERLAND STOPT MET OPVANG
THUISLOZE DIEREN
WAT GAAT ER VERANDEREN?!

In principe niet veel meer dan dat de zwerf- en afstand
dieren vanaf 01-01-2017 naar het Dieren Opvang
Amsterdam (DOA) aan de Ookmeerweg 271 gebracht
kunnen worden.
De eerste opvang van gevonden dieren blijft in Purmerend alleen nu bij de dierenambulance aan de Volume
24.
Dat was in veel gevallen al zo.
Katten zullen na ongeveer 2 dagen door ons naar
Amsterdam gebracht gaan worden.
Eventuele (zwerf)honden brengen wij na +/- 24 uur weg.
Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om de eigenaar
te vinden.Wij plaatsen het dier op onze website www.
dierenambulance-purmerend.nl en op onze facebook
pagina. Wij streven er naar om de kosten voor de
eigenaar zo laag mogelijk te houden.

WAT KAN U ALS EIGENAAR
DOEN OM DIT ALLES
TE VOORKOMEN?
Laat zo snel mogelijk uw huisdier chippen en registeren.
Zorg dat er meerdere telefoonnummers gekoppeld
worden aan de chip zodat u altijd bereikbaar bent voor
het geval uw dier zwervend, ziek, gewond of overleden
aangetroffen wordt.
U kunt bij elke dierenarts terecht voor een chip maar het
kan ook op afspraak bij de dierenambulance Purmerend. Wij chippen en registreren voor slecht €22,50 per
hond/kat.
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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. 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.dierenambulancepurmerend.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.

ANTI-AANBAKLAAG KAN LEVENS
GEVAARLIJK ZIJN VOOR VOGELS
14 december 2016 door Redactie PiepVandaag.nl

G

ourmetstellen, tafelgrills en koekenpannen hebben
vaak een anti-aanbaklaag. Deze laag (teflon) kan
voor vogels in huis schadelijk zijn en in veel gevallen
zelfs dodelijk.

In een pan of apparaat met anti-aanbaklaag (teflon) zit
polytetrafluorethyleen, een stof die bij oververhitting van
de pan schadelijk is voor vogels. Het beste kunnen de
vogels tijdens gebruik van pannen met teflonlaag in een
andere ruimte gezet worden. Na het koken of bakken is het
verstandig de kamer goed te luchten zodat er geen schadelijke dampen meer in de lucht hangen die het kwetsbare
ademhalingssysteem van een vogel kunnen beschadigen.
Benauwdheid
Teflon kan ernstige acute benauwdheid bij vogels te weeg
brengen. Regelmatig stikken vogels door deze voor hen
giftige dampen. Schattingen gaan uit van honderden
slachtoffers per jaar. Regelmatig vinden mensen hun
papegaai dood in de kooi de dag nadat er gegourmet of
gegrild is. Met name koken waarbij de pannen leeg op de
warmtebron staan, is risicovol. De giftige dampen komen
namelijk alleen vrij als de anti-aanbaklaag te heet word
of aanbrandt. Ook tosti-ijzers vormen hierdoor een groot
gevaar.
Vogels die blootgesteld zijn aan teflon-dampen hebben
direct medische zorg nodig om hen van extra zuurstof te
voorzien. Er bestaan pannen zonder anti-aanbaklaag.
Pannen van het merk Greenpan bijvoorbeeld, bevatten
geen teflon. Vertel vogeleigenaren in uw omgeving over dit
gezondheidsrisico, veel mensen zijn niet op de hoogte van
de gevaren van teflon voor hun vogel(s).
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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.
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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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

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

15

VERWAARLOOSDE PERS
22-11-2016 Purmerend, Herman Meijerstraat

W

andelaars zagen deze rode pers in een tuin bij
bewoners aan de Herman Meijerstraat.

Het dier kwam direct om aandacht bedelen. De
wandelaars zagen meteen dat het dier behoorlijk
verwaarloosd is, over het gehele lichaam grote
vervilte klitten. Ontlasting in het haar gekleefd rond de
anus.
Een rondvraag in de straat leverde niets op behalve
dat de bewoners deze kat al een dag of 3 in hun tuin
zagen. De weldoeners hebben de dierenambulance
gebeld voor hulp aan dit dier.

Pas nadat de pers geschoren werd kon het geslacht
bepaald worden. De hele behandeling heeft hij
geduldig ondergaan en wat was hij dankbaar dat hij
verlost werd van al zijn klitten en vlooien.
Het heeft zeker niet aan de kater gelegen om de
verwaarlozing zo ver te laten komen, maar het zegt
wel iets over de eigenaar die zich tot op heden niet
heeft gemeld.
De kater is 25-11-2016 naar Dieren Opvang Centrum
Waterland gebracht, waarna hij hopelijk een liefdevol
huis zal krijgen.

PURMERENDSE WATEREN

Z

o nu en dan halen wij ook overleden grote
vissen op. Vaak als er baggerwerkzaamheden
zijn geweest komen er veel vissen bovendrijven,
velen overleven deze actie en enkele niet. Zo ook
deze grote snoek. Niet dat dit bij ons werk hoort maar
zo nu en dan wanneer de gemeente assistentie
vraagt.
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POES BOEBI AAN BOORD
OP SCHIP SARAH
10-10-2016 Purmerend, Kanaalkade

T

ijdens de vaart van Amsterdam Oosterdok naar
Purmerend kwam de schipper en zijn personeel
er achter dat er wel een hele bijzondere gast lag te
slapen in 1 van de hutten.
Ojee een verstekeling aan boord en nu??

Er was al sprake van dat de poes als matroosje op
het schip mocht blijven. Maar de poes had een chip,
Boebi was haar naam en kwam van de Dijksgracht in
Amsterdam. De eigenaresse werd gebeld en gaf aan
dat Boebi al een aantal dagen niet thuis was geweest,
gelijk sprong zij de auto in om Boebi van schip Sarah
te halen.

De dierenambulance werd gebeld en de meiden
werden met de chipreader en kooi aan dek gehaald.
De poes lag heerlijk te slapen en was zich van geen
kwaad bewust.

19

SLACHTOFFERS ZWERFVUIL
Helaas ook in de afgelopen drie maanden het nodige
dierenleed moeten aanschouwen. Jammer dat de
mens het maar niet kan laten om de rommel achteloos op straat te gooien.
Ten eerste is het een troep, ten tweede kunnen dieren
in de rommel verstrikt raken met alle gevolgen van
dien. Het dier heeft hulp nodig wat soms nogal wat
kosten met zich meebrengt.
Het gebeurd maar al te vaak dat er een dierenarts
aan te pas moet komen om bij voorbeeld onder
narcose een vishaak te verwijderen of een dier dat
antibiotica en pijnstilling nodig heeft. Na behandeling zal het dier naar de opvang gebracht moeten
worden. Vogels en egels worden door ons naar
vogelopvang De Bonte Piet in Midwoud vervoerd.
In de opvang wordt de zorg voortgezet. Dit alles
brengt natuurlijk kosten met zich mee. Kosten die niet
verhaald kunnen worden op diegenen die de troep
achteloos op straat gooien of achterlaten.

SCHAATSEN VOOR
DIERENAMBULANCE PURMEREND
17-12-2016 Alkmaar, ijsbaan de Meent

E

lk najaar organiseert de ijsvereniging van Edam
schaatslessen voor de jeugd op de ijsbaan de
Meent in Alkmaar.
Traditiegetrouw schaatsen de kinderen de laatste
les voor een goed doel. Dit jaar was de keus op de
Dieren ambulance Purmerend gevallen.... Op 17
december heeft de jeugd flink zijn best gedaan en 24
december was de overhandiging van de opbrengst.
Er is een enorm groot bedrag bij elkaar geschaatst,
maar liefst € 2329,70. euro. Een geweldig bedrag
waar wij enorm blij mee zijn. Het geld zal besteed
gaan worden aan een video bewakingscamerasysteem voor in en rond de meldpost om de zieke/
gewonde dieren beter in de gaten te kunnen houden.
Met dank aan:
Alle schaatsers, sponsoren en George van de Graaf
Voorzitter IJsvereniging Edam
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TRAINING VEILIG WERKEN
OP HET HOOFD WEGENNET

3

0 september 2016 werd er voor de tweede
keer een training aan afgevaardigde van
dierenambulances gegeven.
De training werd georganiseerd door incidentmanagement van Rijkswaterstaat. De nadruk werd vooral
gelegd op: Eigen veiligheid staat voorop!
Na afloop kreeg de afgevaardigde van ons een
certificaat van Bewijs van Deelname, een maquette
en een memoriestick met lesmateriaal mee.
Het is de bedoeling dat de afgevaardigde alle medewerkers van de dierenambulance dezelfde training
gaan geven met behulp van o.a. de maquette.
2 november was het dan zover. Bijna alle vrijwilligers
waren aanwezig die avond en konden de training
bijwonen en in uitvoering brengen. Iedereen was
behoorlijk onder de indruk van de training en hebben
er veel van geleerd.

Training in de praktijk gebracht.
4 november, twee dagen later werd de training in
de praktijk gebracht op de N244 kruising met de
Edisonweg. Er was een kat aangereden en lag onder
een auto die stil stond op de 1e rijstrook van de N244.
Een gevaarlijke situatie voor zowel de automobiliste,
onze medewerkers als ook voor de kat waarvan wij
niet konden vaststellen of deze nog in leven of reeds
overleden was.
Terwijl één van
de medewerkers
de politie belde
voor beveiliging,
plaatste de
andere pionnen
op de weg om
het overige
verkeer te waarschuwen voor een
opstakel op de
weg.
Pas toen alles
veilig genoeg
was kon men
gedeeltelijk onder
de auto kruipen
om de inmiddels
overleden kat
weg te halen.
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VOGELGRIEP IN REGIO
WATERLAND
Oktober 2016, Hemmeland, Monnickendam

H

elaas ontkomen we er niet aan. Vele
kuifeenden zijn het slachtoffer geworden van
de vogelgriep die ook wel de vogelpest genoemd
wordt. Voor dierenambulances wordt het werk met
en voor vogels er zeker niet makkelijker op in deze
periode.
Dode (water) vogels
Bij grote aantallen dode vogels mogen wij ze niet
weghalen maar doen medewerkers van Rijkswaterstaat en medewerkers van het Hoog Heemraadschap
dat. Zij volgen strikt het protocol op dat is opgelegd
door de overheid. Na verloop van tijd als de griep af
lijkt te nemen, nemen wij de taak van opruimen weer
over.
Zieke en gewonde vogels
Natuurlijk zullen wij altijd klaar blijven staan voor de
zieke en gewonde vogels. Wij halen die dieren op en
gaan er mee naar de dierenarts voor behandeling.
Ernstige gevallen zullen door de dierenarts worden
ingeslapen. De vogels die alleen moeten herstellen
brengen wij door naar de vogelopvang.
Vogelopvang sluit deur voor alle dieren.
09 december 2016.
De vogelopvang de Bonte Piet in Midwoud neemt een
rigoureus besluit. Zij nemen geen enkel dier meer op
om te voorkomen dat er een vogel met vogelgriep
binnen komt. Als dat wel zou gebeuren betekent het
dat alle dieren die op dat moment in de opvang
verblijven gedood moeten worden volgens de NVWA
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(Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). Daar komt
bij dat de opvang in dat geval een half jaar geen
dieren mag opnemen.
Helaas zijn we door deze beslissing genoodzaakt
vogels maar ook egels die eigenlijk naar de opvang
zouden moeten, nu naar een dierenarts te moeten
brengen om ze te laten euthanaseren.
Begin december
De meldingen over zieke en/of dode (water)vogels
nemen gelukkig af. Zo nu en dan worden wij nog
gevraagd een dode eend op te ruimen.
Natuurlijk blijven wij voorzichtig te werk gaan en
zullen het dier nooit met blote handen aanpakken.
Aangekomen bij de ambulance worden de gebruikte
materialen meteen ontsmet en wordt het dode dier op
verantwoorde wijze afgevoerd.

