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Onze maandelijkse vaste lasten van huur, verze-
keringen, energiekosten, telefoon/internetkosten, 
personeelskosten, dierverzorgingskosten, brandstof en 
onderhoud van de ambulances, kantoormiddelen en 
onvoorziene uitgaven worden steeds meer.
Om de maandelijks vaste lasten van +/_ € 10.000,00 
te betalen zou het zeer wenselijk zijn als wij zo’n 9000 
donateurs hebben die minimaal € 12,50 per jaar 
doneren.

Helaas komen wij bij lange na niet in de buurt van dit 
donateursaantal. In de crisisjaren is het donateurs-
aantal geslonken en dat begrijpen we. Maar sinds de 
opkomst van Dierenlot zien we de terugloop helaas 
nog verder achteruit lopen.
En dat baart mij nog de meeste zorgen. Wij horen zo 
vaak: maar ik ben lid van Dierenlot en/of geef geld 
aan de collecte van de dierenbescherming rond 
dierendag, dus ik steun jullie toch?!
NEE beste mensen. Geld geven zij niet, vaste lasten 
betalen zij niet.

En daar gaat het nu om, zonder u als donateur, als 
begunstiger wordt het voor ons erg moeilijk het hoofd 
boven water te houden.
Als u wil dat wij ons werk kunnen blijven doen, dieren 
helpen waar anders niet (meer) naar omgekeken 
wordt, geef uw steun en wordt donateur van Stichting 
Dierenambulance Waterland.
Een honden/katten opvang is er 
niet, knaagdierenopvang is er 
niet, vogelopvang is er niet.
Dierenambulance Waterland is 
nog de enige instantie waar u 
op kan rekenen. U wilt toch niet 
dat deze ook zal verdwijnen?!

Pim

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

Zonder u als begunstiger geen dierenambulance Waterland?!

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

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

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

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

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

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

RIJDEN JULLIE OOK VOOR VOGELS?
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Nadat er een melding binnen was gekomen 
over twee honden in een afgesloten boot, 

zijn wij poolshoogte gaan nemen.

Bij aankomst stond het bootje in de volle zon. 
Tussen de rommel door zagen wij 2 honden staan 
met zeer lange opgezette tongen en die zeer veel 
moeite hadden om lucht binnen te krijgen.
Met een speciale thermometer is via het raam-

rubber, de binnentemperatuur gemeten. Aangezien 
het nog vroeg in de middag was en de binnen-
temperatuur inmiddels al opgelopen was tot 44 
graden, wordt er na overleg, met de inmiddels 
aanwezige politie, besloten de honden gelijk uit de 
boot te halen.

Beide honden werden 
gelijk gekoeld en naar 
de noodopvang van 
de dierenambulance 
gebracht.
De eigenaar heeft zich 
moeten verantwoorden 
bij de politie. Gezien de 
huidige woonsituatie en 
het niet opvolgen van 
advies, zijn de honden in 
opdracht van de politie in 
beslaggenomen.

Soms zitten er van die aparte meldingen tussen. 
Dit is er zo één. 

Er komt een melding vanuit Marken. Er staat een busje 
met daarin een kat. Het dier zit op de bijrijdersstoel en 
miauwt naar de persoon die bij ons de melding doet. 
Aangezien de melder al uren geen mensen in of bij 
de bus heeft gezien, maakt hij zich zorgen over het 
welzijn van deze kat. Wij gaan er op af en inderdaad. 
We zien een kat in het vervallen busje zitten. Het dier 
zit ontspannen en kijkt ons door het glas heen aan. 
Aangezien het er naar uitziet dat dit busje als camper 
gebruikt wordt, maar er totaal geen reactie op ons 
kloppen en roepen komt, besluiten we om de politie 
te gaan bellen om het kenteken na te laten trekken. 
Het gekke is dat ineens de kat buiten het busje op de 
straat liep. We hadden de bus nog rondom geïnspec-
teerd op eventuele openingen waar de kat mogelijk 
door heen kon komen, maar niets kunnen ontdekken. 
Wij keken elkaar aan en dachten: Hoe is die eruit 
gekomen?

De kat laat zich aaien en we checken haar op een 
chip. Die heeft ze gelukkig. We zien meteen dat het 
een buitenlands chipnummer is. De kat heeft ook een 
penning om met haar naam en een telefoonnummer 
daarop.

Omdat het toch wel een aparte situatie is, bellen we 
de politie alsnog. We vertellen het e.e.a. en vragen of 
zij iets kunnen ontdekken wat betreft kenteken en/of 
busje en de eigenaar. De politie komt niet verder dan 
dat het kenteken uit Tsjechië komt. Na wat speurwerk, 
blijkt het telefoonnummer op de penning ook uit 
Tsjechië te komen. We bellen het nummer maar er 
word helaas niet opgenomen. 

De poes die Kotis heet, ziet er goed verzorgd uit en 
daarom besluiten we om haar weer los te laten. Wij 
zijn heel benieuwd wat ze gaat doen, hoe en waar 
ze het busje weer in zou gaan. Wij liggen meteen 
plat op straat zodra Kotis onder het busje gaat zitten. 
Ineens verdwijnt ze ergens onder de bestuurdersstoel 
omhoog en zien wij haar niet meer. Zodra wij gaan 
staan zien we Kotis weer achter het raam zitten.

DE GROTE VERDWIJNTRUC 
VAN POES KOTIS
19-08-2019 MARKEN

TWEE HONDEN IN SNIKHETE BOOT 
25-08-2019 PURMEREND
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OPEN DAG BRANDWEER 
PURMEREND
14-09-2019 PURMEREND, WATERLANDLAAN

Dit jaar stond de Dierenambulance Waterland 
ook weer bij de open dag van de Brandweer.

Er waren dit jaar meer vrijwilligers van de dierenam-
bulance aanwezig om te helpen. Een ploeg stond bij 
onze stand en de andere ploeg stond paraat voor 
e.v.t. binnenkomende meldingen. 

De ambulance en paardentrailer werden uitgestald, 
apparatuur tentoongesteld, informatie gegeven, 
vragen beantwoord en noem maar op. 
Ook dit jaar heeft onze “slang” in de ton, voor een 
aantal hartverzakkingen gezorgd en waren onze voel-

dozen: ”raad welk dier zit hierin?” weer een succes.
We hebben een aantal medewerkers zo gek 
gekregen, dat ze in dieren verkleedpakken over 
het terrein gingen. Dit was een groot succes. Veel 
kinderen wilden met hen op de foto. 

Het weer was fantastisch, een gezellige drukte en alles 
was weer goed georganiseerd. Wij kunnen terugkijken 
op een zeer geslaagde dag!
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Voor slechts €17,50 heeft u een blijvende 
herinnering van uw geliefde huisdier.

WAT KUNT U DOEN ALS UW 
HUISDIER VERMIST IS?

Het vermistenformulier op onze website invullen: 
www.dierenambulance-purmerend.nl

Zieke, gewonde, zwervende en overleden huis-
dieren waarvan de eigenaar niet bekend is worden 
bij ons op de website geplaatst (onder het kopje: 
Gevonden dieren)

* Indien uw hond vermist wordt is het verstandig om 
zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op te 
nemen : 0299-432338. Vaak is de hond al bij de 
dierenambulance aangemeld als gevonden.

AANMELDEN VAN ZWERFDIEREN!
Zwerf en gevonden dieren kunnen ten alle tijden 
aangemeld worden bij de dierenambulance. U 
kunt dit telefonisch doen of een gevonden formulier 
invullen via onze website www.dierenambulance-
purmerend.nl onder kopje Gevonden dieren. Foto 
van het dier toevoegen en wij gaan er mee aan de 
slag. Ten eerste zullen wij in onze vermisten bestand 
zoeken of het aangemelde dier daar in voorkomt. 

We gaan in overleg met de vinder of het dier 
gebracht kan worden naar onze meldpost, of dat 
de dierenambulance het dier komt ophalen, of dat 
de vinder de keuze maakt het gevonden dier zelf 
te willen verzorgen. Indien een dier niet voorzien is 
van een chip, plaatsen wij het dier op onze website 
en facebook pagina in de hoop een eigenaar te 
vinden.

AANMELDEN VERMISTE DIEREN!
Deze kunt u via onze website www.dierenam-
bulance-purmerend.nl via het formulier Uw dier 
vermist? opgeven. Ook hier vragen wij altijd om een 
foto van het vermiste dier. Vermissing kunt u ook 
opgeven bij www.amivedi.nl en bij www.mijndie-
riszoek.nl Ook kunt u kijken bij Lost and Found op: 
www.doamsterdam.nl of uw dier daar binnen is 
gebracht.

EEN POOTAFDRUK,
EEN BLIJVENDE HERINNERING

Na lang zoeken vonden wij een product dat 

ons het meeste aansprak. Een zilverkleurig 

hart met venster waardoor u de afdruk goed 

kan zien. Door het venster kan de afdruk 

niet stoffig of vuil worden. Indien u dat wenst 

maken wij voor u de afdruk van uw overleden 

huisdier in dit mooie herinneringshart. 

Een pootafdruk van uw overleden huisdier
is nu ook bij de dierenambulance mogelijk. 
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WERKZAAMHEDEN 
DIERENAMBULANCE WATERLAND
U heeft vast wel eens onze ambulance zien rijden en bij u zelf gedacht: “wat doen die eigenlijk?”

Stichting Dierenambulance Waterland is een op basis van professionele beroeps,- en vrijwillige krachten 
draaiende organisatie, die zich al sinds 5 augustus 1978 inzet voor:

• Het verlenen van eerste hulp aan zieke of gewonde dieren op straat en in huis.
• Dieren in nood en/of zwerfdieren transporteren naar een dierenarts en/of dierenopvangcentrum
• Klinische ritten van dieren samen met hun eigenaar, die zelf niet over vervoer beschikken naar de dieren-

arts, dierenasiel, dierenpension
• Transport naar dierencrematorium of begraafplaats
• Transport van aangemelde kadavers van (zwerf-) dieren
• In opdracht van verschillende instanties bieden wij hulp aan dieren o.a. bij een woningbrand, verkeerson-

geluk, huisuitzetting en inbeslagname
• In beslag genomen dieren transporteren naar een aangewezen justitiële opslaghouder
• 48 uurs opvang van zwerfdieren waarna zij naar Dieren Opvang Amsterdam vervoerd zullen worden 
• Het bijhouden van een gevonden en vermiste register
• Het geven van voorlichting op scholen en verenigingen
• Het chippen en registreren van honden en katten
• Nagels knippen/vijlen van knaagdier, hond, kat en vogels
• Kortwieken van kromsnavels

Daarnaast geven wij telefonisch advies o.a. bij: 
• overlast en gevaarlijke situaties door zwanen
• vogel tegen raam gevlogen
• overdag aantreffen van een rondlopende egel 
• vleermuizen in huis

Dierenambulance Waterland beschikt over een huurpand, twee volledig ingerichte ambulances met mobiele 
zuurstofapparatuur, vang/dwangmiddelen etc., een kadaverauto en een tweepaardstrailer.
Alle chauffeurs zijn gecertificeerd om EHBO te bieden op de ambulance en om een meldkamer te  besturen.

EXTRA BEVOEGDHEDEN:
• 2 medewerkers zijn gecertificeerd met “het opmerken en omgaan met dierenmishandeling op een forensi-

sche verantwoorde wijze”.
• Vaste medewerkers hebben bevoegdheid om een blaaspijp te gebruiken
Het laatste punt kan ingezet worden bij gevaarlijke en agressieve dieren.

Naast alle basis materiaal heeft Dierenambulance Waterland  ook:
• 2 Katten vangkooien 
• 2 katten opdrukkooien
• 2 Honden vangkooien
• 2 knaagdier vangkooien 

Deze kunnen gebruikt worden bij moeilijk vangbare dieren
• 3 mobiele zuurstof automaten
• Op het terrein van de DAW staat een niet verplaatsbare container waar allerlei transportmiddelen, dekens 

en manden klaar staan voor calamiteiten. 
Regio Noord-Holland kan hier gebruik van maken als dit nodig mocht zijn

  
ONS WERKGEBIED:

Beets 
Beemster (Midden)
Beemster (Noord)
Beemster (Zuid Oost)
Beemster (West)
Broek in Waterland
Den Ilp

Edam
Etersheim
Hobrede
Ilpendam
Katwoude
Kwadijk
Landsmeer

Marken
Middelie
Monnickendam
Oosthuizen
Overleek
Purmer
Purmerend

Purmerland
Schardam
Uitdam
Volendam
Warder
Watergang
Zuiderwoude
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Het komt wel eens voor, dat er bij 
zwanen een ophoping van vuil 

onder de tong ontstaat.  Dit is te zien 
doordat er onder de snavel een bult 
zit. Soms raakt de zwaan het vanzelf 
kwijt, maar als het te vol raakt, lukt 
dit niet meer en moet de zwaan 
geholpen worden. 

Er zwom zo een zwaan in Watergang. 
We kregen daar meerdere meldingen 
over. Na een aantal vangacties, lukte 
het ons eindelijk om hem te vangen. 
Toen we de bult beter inspecteerden, 
zagen we dat het niet een met vuil 
gevulde bult was, maar een rare, harde 
bult. 

We hebben hem daarom naar de 
Vogelopvang de Bonte Piet gebracht, 
zodat hij misschien geholpen kon 
worden. Hij had namelijk een gezin die 
hij moest beschermen.

Bij de “Bonte Piet” kwamen ze erachter, 
dat het gelukkig geen tumor was, maar 
een cyste gevuld met vocht. Ze hebben 
de bult leeggezogen, helaas vulde dit 
zich steeds weer met vocht. Een punctie 
gaf ook geen diagnose. Na een antibi-
oticakuur en overleg met de dierenarts, 
is er besloten het dier weer terug te 
plaatsen bij zijn gezin. 

Het dier lijkt er geen last van te hebben 
en is verder kerngezond. Buurtbewoners 
zullen hem goed in de gaten houden.

ZWAAN MET GEZWEL IN WATERGANG
29-08-2019 WATERGANG

14 jaar geleden werd deze lieverd gewond 
in een tuin aangetroffen. Zijn achterpootje 

bungelde erbij en vele tandjes waren uit zijn 
bekje. Bij de dierenarts bleek zijn pootje een oude, 
aangegroeide botbreuk te hebben.

Beetje bij beetje kregen wij informatie over de kat 
en zijn eigenaar binnen. Het diertje zou stelselmatig 
mishandeld worden en werd meerdere malen van de 
trap geschopt omdat hij niet boven mocht komen. 
De dierenpolitie had toendertijd nog niet zijn intrede 
gedaan en we zijn eigenhandig te werk gegaan. 
De eigenaar heeft de kat niet meer teruggekregen 
en Tommie kreeg een liefdevol leven bij 1 van onze 
medewerkers.

Aan het achterpootje was niks meer te doen, dit was 
verbrijzeld en weer aan elkaar gegroeid. 13 jaar later: 
Tommie begon steeds moeilijker te lopen en kreeg af 
en toe een wegraking. Dit betekende dat hij niet meer 
vrij rond kon lopen in zijn buurtje. Iedereen was gek 
op hem en dagelijks kwam hij even een aaitje of een 
knuffeltje halen. We hebben toen besloten om Tommie 
een rustige oude dag te geven in de meldpost, waar 
hij vrij kon rondlopen zonder gevaar. 

Tommie werd enorm verwelkomd door rooie Rover, 
die zijn plekje al had veroverd in de meldpost. Maan-
denlang samen eten, samen spelen, samen slapen, 
samen wassen.

En daar was het afscheid.
Lieve Tommie wij missen je nog elke dag.

TOMMIE
19-07-2019 PURMEREND, VOLUME
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OVERWEEGT U DIERENAMBULANCE 
WATERLAND FINANCIEEL TE STEUNEN? 

Doet u dit dan rechtstreeks aan de Stichting dierenambulance 
Waterland, ING (NL 78 INGB 000) 4056417 en niet via bijvoor-
beeld Dierenlot, Dierenbescherming, Stichting Menodi of welke 
andere organisatie dan ook. Want wij zijn hier niet bij aange-
sloten en krijgen hier geen geld van!!
 
Wij hebben geen jaarlijkse collecte, wel kunt u onze collecte 
bus tegen komen bij dierenartsen, dierenwinkels e.d.

Ook de mensen van de dierenambulance 
moeten wel eens werkzaamheden verrichten 

op gevaarlijke, drukke wegen.

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

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

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

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

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

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

Onze veiligheid staat bovenaan!

ONZE VEILIGHEID STAAT BOVENAAN 
(WERKEN OP A EN N WEGEN)
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Ja, ik word donateur van de Dierenambulance!

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

JA, ik help de Dierenambulance met een éénmalige gift

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

Naam:..........................................................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................ Postcode: .......................................................................................................................

Woonplaats: ................................................................................................................................................................................................

Telefoonnr.: ........................................................................................................ Email: .....................................................................................

Handtekening: ............................................................................................................................................................................................

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

DE DIERENAMBULANCE VERDIENT 
MIJN STEUN
VINDT U HET OOK BELANGRIJK DAT DIEREN, WAAR ANDERS NIET MEER 
NAAR OMGEKEKEN WORDT, GEHOLPEN WORDEN?  WIJ VERGETEN ZE NIET.

Het hele jaar door helpen wij deze dieren, dag in dag uit, door weer en wind staan onze gediplomeerde 
medewerkers en vrijwilligers klaar om deze  dieren te helpen.
Mede daarom  zijn wij  trots op onze medewerkers en vrijwilligers.

HELPT U OOK MEE?
Wij vragen niet veel, alle kleine beetjes helpen mee.
De ambulance kan en mag nooit stilstaan.

Ik zeg altijd; Iedere dag is voor ons dierendag.
Pim Langereis

WIJ STAAN 24 UUR, 7 DAGEN IN DE WEEK OOK OP ZON-EN FEESTDAGEN KLAAR.

U kunt donateur worden voor minimaal € 12,50 per jaar.
Ook kunt u de Dierenambulance helpen met een eenmalige gift.

Dit kan op de volgende wijze: 
• via onze website, zie: www.dierenambulance-purmerend.nl onder kopje Donatie.
• Of via de coupon hier onder.

INFO@DIERENAMBULANCE-PURMEREND.NL
MET ELKE EURO ZIJN WIJ BLIJ
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Sinds 22 December 2004 zijn er 2 medewerkers bekwaam/
 !"#!$%&#'&!!(&)%!(*+,-.*+!-/+0& +1&!!(&/#(%23.*&#(%!4&%!&

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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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

In de middag kregen wij een melding van de politie 
omtrent een aanrijding op de N247. Het scheen dat 

twee auto’s een botsing hadden gehad en dat één 
van de auto’s wel vijf keer over de kop gegaan was. 
In deze auto zaten echter ook twee katten.

Toen wij op de plaats van het ongeval arriveerden, was 
het al een drukke bedoening. Politie, brandweer en 
ambulance waren ter plaatse en hadden alles afgezet. 
Wij werden doorgelaten en kregen een plek toegewezen 
waar wij de ambulance konden parkeren.

Het was overduidelijk een enorme aanrijding geweest, 
wij zagen één van de auto’s ondersteboven in de sloot 
liggen en er lagen flink wat brokstukken. De politie had 
de katten al uit de auto gehaald en in een politie busje 
gezet. De twee katten zaten gelukkig allebei in een 
vervoerskooi en mankeerden op het eerste gezicht niks. 
Eén van de kooitjes was wel in zeer gehavende staat, 
vol barsten en scheuren, maar verder intact. De kooitjes 
hebben absoluut het leven van deze twee katten gered! 
Nadat wij de katten hadden overgezet in onze ambu-
lance, zijn we gelijk met ze naar de dierenarts gereden. 

Deze heeft ze beide gecontroleerd en ze mankeerden 
gelukkig allebei niks. De katten hebben echt enorm veel 
geluk gehad en zijn er letterlijk met de schrik van afge-
komen. Eenmaal op de meldpost kwamen ze al snel tot 
rust en begonnen zelfs alweer lekker te eten en rond te 
lopen. De volgende dag zijn de katten door de eigenaar 
opgehaald en weer naar hun eigen huis gebracht.

De bestuurders van beide auto’s zijn met verwondingen 
naar het ziekenhuis gebracht en kwamen er, naar wat wij 
hoorden, gelukkig ook weer snel bovenop. Al met al een 
hele nare gebeurtenis, maar het had voor alle betrokken 
mensen en dieren veel erger kunnen aflopen!

AANRIJDING MET 2 KATTEN IN DE AUTO
28-07-2019 EDAM
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ZWANEN VOLENDAM BOEZELGRACHT
Elk jaar krijgen wij verontrustende belletjes over 
zwanen in de gracht die er niet uit kunnen.
Wij geven dan aan, dat de zwanen via de ronde 
opening bij de brug er doorheen zijn gegaan en zo 
ook weer teruggaan naar het open water. 

Vaak wordt dit niet door de mensen aangenomen en 
moeten wij toch ter plaatse komen om de zwanen 
door de opening te laten gaan.  Dit geeft voor ons 
niet altijd een goed gevoel omdat je de zwanen in 

de stress brengt en wat eigenlijk onnodig is omdat zij 
uiteindelijk zelf deze keuze kunnen maken.

Het wil wel eens voorkomen, dat het water te hoog 
staat zodat zij niet door de ronde opening kunnen. Als 
dit het geval is en de zwaan is verzwakt en/of verma-
gerd, doordat de zwaan te lang gevangen zit, dan 
komen wij uiteraard een kijkje nemen. Dan proberen 
we de zwaan te helpen eruit te komen.

Soms krijg je van die meldingen binnen en dan 
denk je…. Hmm. Dit was zo’n melding. Een 

jong katje zit met zijn kopje vast in een hek en we 
krijgen hem er niet uit, zo vertelde de melder.

Als wij op plaats van bestemming zijn, bekijken we 
de situatie en schatten de mogelijkheden in om het 
diertje te helpen. Eerst maar een handdoek pakken 
en vervolgens het diertje van vooraf benaderen. 
Mocht het erg angstig worden, weten zij zich meestal 
wel los te wurmen. In dit geval lukte dat helaas niet. 
Een betonschaar zou mogelijk de oplossing zijn, 
helaas hebben wij die niet aan boord dus de brand-
weer om assistentie gevraagd.

Ineens zien we dat het kitten één oor terug heeft 
gehaald door het hekwerk. Dit moet de kans zijn 
het diertje helemaal te bevrijden. Voorzichtig in het 
nekvelletje pakken en zachtjes trekken………hopla, 
het beestje is los. Zodra het in onze kooi zit gelijk de 
brandweer van het goede nieuws op de hoogte 
gebracht. Zonder letsel hebben we ook dit diertje 
weer uit zijn benarde positie weten te bevrijden.

KITTEN MET KOPJE VAST IN EEN HEK
13-07-2019 KATWOUDE
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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

We kregen een melding van een aangereden 
gans. Dit is voor ons helaas niet de eerste keer 

dat wij op zo een melding af moeten komen.

Bij aankomst leek het mee te vallen dit keer. De 
aangereden gans liep met zijn vriendjes op het 
fietspad langs de weg. We zagen wel wat bloed en 
omdat de melder aangaf dat het een flinke klap was, 
hebben we besloten om de gans te vangen en voor 
de zekerheid na te laten kijken door een dierenarts. 
Dit verliep allemaal soepel en zijn vriendjes hebben 
we naar het water begeleid.

Toen wij net weg wilde rijden, zagen we de groep 
ganzen met zijn alle weer over de Gorslaan rennen.   
Er waren op dat moment werkzaamheden in het water 
en langs de oever, waardoor ze geschrokken zijn en 
weer de weg op renden. Gelukkig werden ze nu niet 
geraakt. Er ontstond wel een file en er botste drie 
auto’s op elkaar, omdat de bestuurders alleen oog 
hadden voor de ganzen. Gelukkig viel de schade 
mee. De ganzen waren via de busbaan terug gerend 
en waren weer het water ingegaan. De aangereden 
gans had niks, op een afgebroken teennagel na. Hij 
kon weer herenigd worden met zijn vriendjes.

Laten we hopen dat dit de laatste keer is.

GANS AANGEREDEN OP DE GORSLAAN
08-10-2019 PURMEREND
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Als wij uit de ambulance stappen en het dier in 
het weiland zien lopen, blijkt hij in elk geval 

ernstig vermagerd te zijn. De kat laat zich rustig 
aaien en oppakken om in een vervoerskooi 
geplaatst te worden.

In de ambulance scannen wij de kater. Hij heeft een 
chip en blijkt als vermist opgegeven te zijn. Julius blijkt 

uit Den Dolder te komen, een plaats in de provincie 
Utrecht. Vermoedelijk is Julius zo’n zes weken geleden 
per ongeluk met een auto meegereden en ergens in 
de buurt van Monnickendam of Volendam onder of uit 
de auto gekomen. 

Opnieuw heeft het nut van chippen, zich bewezen!

JULIUS 73 KM VAN HUIS 
VERMAGERD AANGETROFFEN
03-08-2019 KATWOUDE

MET DANK AAN  
MONICA’S KATTENSALON 
21-08-2019 PURMEREND

Soms komen er schrijnende gevallen binnen 
waar wij extra hulp bij nodig hebben. Zo ook 

deze oude kat met een enorme vervilte vacht.

Monica Moerman heeft enige tijd geleden aange-
geven kosteloos ons te willen helpen bij dit soort 

gevallen. Met tranen in haar ogen begon zij de 
kat te kammen en de grote klitten te verwijderen. 
Uren, dagen is zij bezig geweest met deze zeer lieve 
kater.

Monica wij willen jou enorm danken hiervoor.
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Als onze collega's bij de harddraverij staan, 
gaan wij op zoek naar een moederpoes 

met haar jonge kitten. Enkele minuten eerder 
kregen wij een melding van een bewoonster aan 
de Mercuriusweg. Er zou een poes met kitten 
#(%!4..(&%!&5.*&6-/.44!7!(8

Helaas konden wij de poes niet vinden bij de flat, ook 
in de struiken geen teken van leven aangetroffen. 
En dan ga je met een rotgevoel weer terug naar de 
meldpost, in de wetenschap dat er een poezengezin-
netje op straat leeft.

Enkele dagen later worden we laat op de avond 
gebeld door een wandelaar. Hij ziet een moeder-
poes met een klein rood kittentje achter haar aan 
hobbelen. Ze steken de drukke weg over vanaf de 
Mercuriusweg richting het Noot. Dit moet de poes 
zijn waar wij al eerder op zoek naar waren! Snel een 
vangkooi ingeladen en een zakje zacht voer mee 
als lokaas. Een moeilijkere vangplek hebben wij niet 
eerder gehad. Moedertje kwam al heel snel op het 
eten af, haar kind verstopt zich in de struiken.  
De vangkooi kon niet anders dan midden op de stoep 
geplaatst worden. In eerste instantie ging moederpoes 
er in en at het meeste eten op om er vervolgens weer 
uit te lopen. Dan komt haar kleintje op de geur af en 
loopt de kooi in. Hij weet de restjes op te maken en 
loopt de kooi ook weer uit. En nu? Kitten gaat onder 
de ambulance, die op het fietspad staat, zitten. 
Nieuwe poging, weer wat eten in de kooi leggen. 
Moeder gaat er weer in en dan klapt het luikt achter 

haar dicht. Maar hoe nu met de kleine? Hij weegt te 
weinig voor deze kooi. Als de kleine uiteindelijk ook 
naar de kooi terug loopt gaat één van ons bij de kooi 
zitten en lijd moeder af met wat voedsel. Voorzichtig 
de klep achter haar iets omhoog halend om toegang 
voor haar kind te verschaffen. Yes, gelukt, kleintje 
kruipt de kooi in bij zijn moeder. Wat zijn we blij dat het 
gelukt is. De beller helpt ons nog even om de kooi in 
de ambulance te tillen.

Jammer genoeg is de poes niet gechipt en de 
eigenaar nooit achterhaald. Beide zijn na een paar 
dagen doorgebracht naar het asiel in Amsterdam. 
Zij zullen van daaruit een goed forever home krijgen.

POES EN HAAR JONGE KITTEN 
ZWERVEN OVER STRAAT
17-09-2019 PURMEREND, CHURCHILLAAN

Eind juli krijgen we de melding van een zieke of 
gewonde kat bij de melder die in Landsmeer 

woont, in de tuin. Volgens de melder beweegt de 
kat amper en er zitten steeds groene vliegen bij het 
dier. Voor ons het teken dat er iets goed mis is met 
deze vondeling.

Zodra wij het dier willen oppakken, zien we tientallen 
dikke groene vliegen op de rug en bij de staartwortel. 
Een korte inspectie laat zien dat de kat vol maden 
en vliegeneitjes zit. Snel de dichtstbijzijnde dierenarts 
bellen. Helaas de dierenkliniek verwijst ons door naar 
een Hugo Verwijskliniek in Amsterdam. In ons geval is 
dat zeer onhandig, tijdrovend en voor de kat zeker 
niet prettig om zo lang in de ambulance te moeten 

liggen. Gelukkig kunnen we in Purmerend terecht bij 
een dierenarts. Daar wordt geconstateerd dat het 
dier dermate gewond en voor een heel groot deel 
al opgegeten is door de maden. De enige en beste 
beslissing is per direct euthanaseren.

Als we later door middel van de chip de eigenaar 
spreken, blijkt dat Micky in Beverwijk woont en al 7 
jaar vermist is. Met zeer gemengde gevoelens komt 
de eigenaresse afscheid nemen van Micky. Blij dat 
ze hem eindelijk na zeven lange jaren terug kan zien. 
Boos en heel verdrietig dat Micky blijkbaar al jaren bij 
andere mensen woont en verzorgd wordt, maar nooit 
op een chip gecontroleerd is.

NA 7 JAAR VERMIST TE ZIJN GEWEEST, 

TERUG NAAR DE EIGENAAR
28-07-2019 LANDSMEER
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Al in 2016 liep deze kat rond te scharrelen in de 
Gouwzeestraat in Purmerend. Niemand leek 

de kat te kennen. Meerdere keren een oproep op 
Facebook, leverde niks op.

Omdat de kat erg schuw was en zich alleen op 
bepaalde tijden liet zien, was het niet gemakkelijk om 
hem of haar te vangen. De kat zag er op zich goed 
uit, dus we gingen er vanuit dat ze zich goed kon 
redden.

Vorig jaar kwam de kat weer onder de aandacht. 
En weer werd er naar de eigenaar gezocht, zonder 
resultaat. Een paar mensen in de buurt bekommerde 
zich om het beestje en gaf meerdere keren per dag 
eten. Het was een tijd stil. Tot wij een melding kregen, 
laat op de avond. Er was een kat gepakt door een 
hond. De kat was mogelijk gewond en zat onder een 
auto. Met wat moeite hebben we de kat eindelijk 
kunnen vangen. Op het eerste gezicht vielen de 
verwondingen mee. Omdat er op dat late tijdstip 
geen dierenarts meer bereikbaar is, hebben we het 
dier opgevangen in de noodopvang ter observatie. 
Goed bekijken was er niet bij, de kat was erg boos. 
We hebben geprobeerd te kijken of de kat een chip 
had, maar omdat de kat nog steeds erg van slag was 
en boos, was dit moeizaam en konden we geen chip 
vinden. De volgende dag zagen we de kat rondschar-
relen, had goed gegeten en gedronken en was keurig 
op de kattenbak geweest. De kat had er gelukkig niks 
ernstigs aan overgehouden.

Oproepen op Facebook leverde weer niks op en 
uiteindelijk is de kat naar Dierenopvang centrum 
Amsterdam gegaan. Daar kwamen ze er achter dat 
de kat toch gechipt was, alleen het telefoonnummer 
op de chip was niet meer in gebruik. Uit de chipgege-
vens bleek dat de kat oorspronkelijk uit Koog a/d Zaan 
kwam, dat het een poes was en al 14 jaar moest zijn. 
Helaas konden ze niet de eigenaar achterhalen.

Uiteindelijk is ze geplaatst bij iemand die haar kende 
vanuit de Gouwzeestraat en heeft ze een goed tehuis 
gevonden.

KAT UIT DE GOUWZEESTRAAT
12-08-2019 PURMEREND, VROUWENZANDSTRAAT/GOUWZEESTRAAT



21

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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Lieve mensen, wij vragen 
niet snel om extra hulp 

maar nu zagen wij ons echt 
een beetje genoodzaakt dat 
wel te moeten doen.

Ons wagenpark stond (op 1 
auto na) al een week buiten en 
kon niet naar binnen omdat de 
deur niet meer open kon.
Onze garagedeur was kapot, 
een belangrijk onderdeel was 
gebroken en moest vervangen 
worden. Om de deur te laten 
maken zouden wij minimaal 
€ 3100,00 euro kwijt zijn. Een 
enorme kostenpost aangezien 
wij voor dit bedrag minimaal 87 
betaalde ritten moeten maken.

GARAGEDEUR STUK
15-09-2019 MELDPOST DIERENAMBULANCE

Dankzij een oproep op onze Facebook pagina is 
er voldoende binnen gekomen om de rekening te 
voldoen. Wat extra binnen komt zal voor een groot 
deel in een noodfonds gezet worden om onvoorziene 
uitgaven te kunnen opvangen.

Met dank aan alle gulle gevers en Stracke Garage-
deuren!!
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In de avond is tijdens het oversteken op de 
Waterlandlaan ter hoogte van het Politiebureau, 

vader zwaan en 1 pul aangereden en ter plaatse 
overleden. De rest van de familie is door dit hele 
 !"!#$!%&'(%)&*+%&,-+ & !$++)./&01!2!$&3415&
alleen en de overgebleven pullen kozen hun eigen 
pad.

30-08-2019: Wij hebben de 6 verdwaalde pullen, 
op verschillende locaties, kunnen vangen en weer 
bij moeder kunnen plaatsen. Dit leek even goed 
te gaan, tot zaterdagavond. Toen liepen de pullen 
zonder moeder over de Waterlandlaan ter hoogte van 
Dierenkliniek Waterland. Moeder zwom nog steeds 
alleen in het meertje bij de Purmerweg. Wij hebben 
toen besloten, vanwege de gevaarlijke situatie, de 
pullen weer te vangen en niet meer terug te plaatsen 
bij moeder. Dezelfde avond toch nog een poging 
gedaan om moeder te vangen, maar helaas zonder 
resultaat.

31-08-2019: Het voelde niet goed om de pullen 
zonder moeder naar de Vogelopvang te brengen. 
Dus de collega's werden opgeroepen, bootje te water 
gelaten en binnen een uur, hadden we moeders 
gevangen. Het hele gezin is gelijk doorgebracht 
naar de Vogelopvang "de Bonte Piet". Nu kunnen 
zij bijkomen van deze traumatische gebeurtenis. 
En hopelijk kunnen zij snel weer samen vrijgelaten 
worden.

Wij danken alle betrokkenen die ons geholpen 
hebben!

ONTWRICHTE ZWANEN FAMILIE
28-08-2019 PURMEREND WATERLANDLAAN

Op een avond krijgen we een 
belletje van de handhaving. 

Zij zijn op de Rijperweg en zien 
een klein uiltje op de rijbaan 
zitten. Het beestje vliegt niet op 
en de dames weten niet zo goed 
hoe ze hier mee om moeten 
gaan, ook omdat hij zo zit te 
knappen.

Als wij bij de dames en het uiltje 
aangekomen zijn, staan er inmid-
dels al meerdere mensen te kijken. 
Met pionnen en de handhaving 
bus, is het jonge beestje veilig-
gesteld. Onze medewerkster loopt 

op het diertje af en pakt het rustig 
op. Zich niet aantrekkend van het 
snavel geklik van het diertje.

Volgens de buren moet er een 
uilennest in de boomgaard aan 
de overkant zijn. In colonne met 
het jonge Ransuiltje op naar de 
holle boom in de boomgaard. Een 
nest is gevonden maar of dat het 
uilennest is geweest, dat weten we 
niet. Aangezien de moeder Ransuil 
en een ander jong vlak in de buurt 
zijn, besluiten we het hierbij te 
laten in de hoop dat het jong zich 
bij het gezin zal aansluiten.

JONGE UIL OP DE WEG
10-07-2019 BEEMSTER



24

Op zondagmorgen kregen wij een melding 
binnen over een kat die vast zat bij het BP 

tankstation langs de A7. Eenmaal ter plaatse 
bleek dat het arme beestje klem zat achter de 
voorraadcontainers met schoonmaakartikelen, die 
bij de ingang staan. 

In eerste instantie begrepen wij dat de bakken in de 
grond vastgeschroefd zaten, dus het zou een lastig 
karwei worden om het katje te bevrijden. De opening 
waardoor wij het beestje net aan konden zien bleek 
echter te krap, zodat wij er niet zomaar bij konden 
komen. Vervolgens probeerden wij met een stok via 
de bovenkant of we het dier richting de opening 
konden duwen. Helaas konden we er wederom niet 
goed bij komen. Uiteindelijk toch maar besloten om 
de containers leeg te halen en zien of we ze op de 
een of andere manier los konden krijgen van de 
grond. Maar wat bleek: ze zaten helemaal niet vast in 
de grond!

Voorzichtig hebben we toen de containers een klein 
stukje naar voren geschoven, waardoor we eindelijk 
bij de kat konden komen. De kat was behoorlijk bang, 
maar had verder gelukkig geen verwondingen. Het 
ging om een vrij jong katje, dat hoogstwaarschijnlijk 
van een boerderij in de buurt was komen aanlopen. 
De medewerkers van het tankstation waren ook blij 
dat het dier eindelijk was bevrijd en we kregen nog 
een lekkere kop koffie van ze als dank.

KAT KLEM BIJ TANKSTATION
01-09-2019 A7 BEEMSTER
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Als wij de hulp nodig hebben van de Brandweer, 
zijn zij altijd bereid om ons te helpen. Ook in dit 

geval konden wij hulp van de Brandweer krijgen.

Er was een jonge meeuw van een dak gevallen en 
op een erker terechtgekomen. Iemand die aan de 
overkant woont, hield de meeuw in de gaten. Omdat 
de ouders van de meeuw in de buurt waren en hem 
ook nog voedde, hebben we het dier laten zitten. 

Totdat dit niet meer het geval was. De ouders voerden 
hem daar niet meer. Dit meeuwtje had hulp nodig. 
Het was erg hoog en wij konden er niet bij. De hulp 
van de brandweer werd ingeroepen en die kwam 
ons helpen met een hoogwerker. Een medewerker 
van de dierenambulance, zonder hoogtevrees, werd 
in een harnas geholpen en ging het bakje in van de 
hoogwerker. De meeuw werd gevangen met een net 
en werd weer op het dak gezet, onder het toeziend 
oog van de ouder meeuwen.

Helaas viel de meeuw een aantal dagen later weer 
van het dak. Nu helemaal naar beneden. Wij hebben 
hem toen weer gevangen en naar de vogelopvang 
gebracht.

Elk dier in nood, hoe klein of groot, kan rekenen op 
onze hulp en wij kunnen rekenen op de hulp van de 
brandweer als dit nodig is. Wij willen de brandweer 
bedanken voor de goede samenwerking.

MET HULP VAN DE BRANDWEER
26-07-2019 PURMEREND, PLANTSOENSTRAAT

’s Ochtends kregen wij een 
melding binnen van een klein 

poesje, dat al enige dagen in 
het park van het Eendenlaantje 
$1%2-(!6&5!.&!!%&'(%)!&41%2&
onder haar pootje en in de nek.

Toen wij bij het park arriveerden 
kwam ze gelijk naar ons toe 
rennen en had inderdaad een 
grote wond onder haar oksel en 
in de nek. Ze was ook erg mager, 
dus vermoedelijk liep ze er al 
een tijdje. De wonden waren het 
resultaat van een vlooienband 
waar ze met haar pootje achter 
was geraakt en die flink in haar 
oksel en nek had gesneden. De 
vlooienband was nergens meer 
te bekennen, maar wij hebben 
later vernomen dat iemand die er 
al had afgehaald.

Wij zijn gelijk met haar naar de 
dierenarts gegaan en hebben 
daar antibiotica en zalf voor 
de wond meegekregen. Binnen 
twee weken was de wond al 
goed aan het genezen en was 
ze flink aangekomen. Er had 
zich ondertussen ook nog steeds 
geen eigenaar gemeld bij ons. 
Uiteindelijk hebben we het besluit 
genomen om haar bij ons te 
laten blijven.

De verwondingen zijn op dit 
moment compleet genezen en 
ze voelt zich helemaal thuis bij 
ons. Ze heeft de naam Vlinder 
gekregen en wij zijn allemaal 
stapelgek op haar!

NIEUWE BEWOONSTER  
IN DE MELDPOST
04-08-2019 PURMEREND, DEN UIJLLAAN
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Ook dit jaar was dierenambulance Waterland 
weer aanwezig op de harddraverij.

Het weer was mooi de sfeer gezellig én voor het eerst 
dit jaar hadden onze medewerkers op een paard 
gewed. Het was een spannende wedstrijd. 

De paniek sloeg toe omdat de winnende loten zoek 
waren geraakt. Na een stressvolle zoektocht, zijn de 
loten gelukkig gevonden in het park.

Het winnende paard Calistokingsdeep bracht de 
dierenambulance een mooi bedrag op van 35 euro.

HARDDRAVERIJ
12-09-2019 PURMEREND, NIEUWSTRAAT

Bij het winkelcentrum Weidevenne, zwom er een 
aantal maanden een eend met een kromme 

snavel. Meerdere bezorgde mensen hadden de 
dierenambulance gebeld. 

We hebben een aantal keer geprobeerd om de eend 
te vangen. Telkens weer lukte dit niet. Omdat de eend 
er niet mager en verzwakt uit zag, hebben we toen 
besloten om het voor even zo te laten. Waarschijnlijk 
kreeg hij toch genoeg voedsel naar binnen. Totdat we 
op een middag gebeld werden, dat het iemand gelukt 
was om hem te vangen. Omdat hij gevoerd werd 
door mensen die met hem te doen hadden, was hij 
aardig tam geworden en konden deze mensen hem zo 
pakken. Wij hebben hem toen opgehaald.

Zijn snavel was op de een of andere manier krom 
gegroeid. Misschien zo aangeboren of toch een keer 
gebroken geweest. De eend zag er goed doorvoed 
uit. Hij moest alleen drijvend voer krijgen, omdat hij het 
anders niet naar binnenkreeg. 

Hij is doorgebracht naar de vogelopvang. Uiteindelijk 
is de eend geplaatst op een boerderij met meerdere 
watervogels, waar hij een mooi leven krijgt met genoeg 
eten en waar hij in de gaten gehouden zal worden. 

EEND MET KROMME SNAVEL
14-08-2019 PURMEREND
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Lea: “Ik heb altijd hart gehad voor de dierenam-
bulance. Er wordt hier zoveel goed werk gedaan. 
Daarom koos ik ervoor om tijdens mijn afscheidsre-
ceptie een donatie aan Dierenambulance Waterland 
te vragen, in plaats van cadeaus.” Dit resulteerde in 
een cheque van €2.450. 

NIEUWE MATERIALEN
Pim Langereis van Dierenambulance Waterland nam 
de donatie vol blijdschap in ontvangst. Pim: “Dit is een 
mooi bedrag, waar we een hoop voor kunnen doen. 
We zijn hard toe aan nieuwe materialen als slan-
gentangen, zuurstofmaskers en een kattenvangkooi, 
omdat de oude materialen versleten zijn. Een donatie 
als deze helpt daar zeker bij.” 

VERSCHILLENDE ROLLEN
Lea Sterenborg-Pinxt kijkt terug op een bijzondere 
periode bij de Rabobank. Binnen de organisatie heeft 
zij verschillende rollen vervuld, waarvan 10 jaar in de 
functie van Directeur Commercie bij Rabobank Water-
land en Omstreken. Ze is al die tijd intens betrokken 
geweest bij mens en samenleving in dit werkgebied. 
Mede hierdoor is Rabobank Waterland en Omstreken 
een sterke partij in de regio. Zij laat haar werk in goede 
handen achter bij Directievoorzitter Eric Zwart en 
Directeur Particulieren en Private Banking Rob de Neve.

Foto: Lea Sterenborg-Pinxt (l) en Pim Langereis bij 

Dierenambulance Waterland. 

VOOR MEER INFORMATIE: 
Afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie
Mariëlle de Munnik
+31 887 26 74 27
+31 610 19 77 09
Communicatie.waterland@rabobank.nl

Persbericht 23 juli 2019 

DIRECTEUR RABOBANK STEUNT 
DIERENAMBULANCE BIJ AFSCHEID
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functie als Directeur Commercie, reikte zij afgelopen dinsdag een cheque uit aan Dierenambulance 

Waterland van €2.450,-. 

Dagelijks komen er bij ons meldingen binnen 
over vermiste dieren. Via onze website www.

dierenambulance-purmerend.nl/uw-dier-vermist/ 
is het voor de eigenaar mogelijk het dier bij ons als 
vermist op te geven.

Dat kunnen zij in alle rust doen en onze telefoonlijn 
blijft op deze manier vrij voor andere dingen. Zodra 
de melding bij ons binnen is, plaatsen wij de vermis-
sing in de map: Vermiste dieren! Antwoord met enkele 
tips en de vraag om het dier af te melden indien het 
gevonden is,  word via de email aan de eigenaar 
verstuurd.

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

Een match maken tussen vermist en gevonden maakt 
het op die manier voor ons al een stukje makkelijker.

Indien wij een gevonden dier hebben maar geen 
match met een vermissing kunnen maken, plaatsen wij 
het dier op onze website en op onze facebookpagina. 
Gelukkig kunnen we in veel gevallen langs deze weg 
de eigenaar redelijk snel achterhalen.

Jammer genoeg menen sommige mensen te denken 
dat wij niet kijken of een dier gechipt is, of het een 
mannelijk of vrouwelijk dier is. En geven dan als 
reactie commentaar/advies op onze oproep.

Lieve mensen wij vragen in alle oproepen alleen maar 
of u de eigenaar bent of kent. Alle adviezen hoe goed 
bedoeld ook hebben wij uiteraard allang afgewerkt of 
zijn wij mee bezig.

VERMISTEN EN AANGETROFFEN DIEREN
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LEUK INITIATIEF VAN WIJKAGENT 
ROELAND BRONS
01-11-2019 PURMEREND

Blij verrast werden wij toen Roeland Brons 
vanmiddag met 2 gevulde collectebussen voor 

de deur stond. Een maand lang hebben de bussen 
op het politiebureau en brandweerkazerne gestaan 
en hebben een mooi bedrag opgeleverd.

Het initiatief is ontstaan toen Roeland het berichtje 
las over de kapotte garagedeur en wilde graag 
zijn steentje bijdragen. De garagedeur is inmiddels 
gemaakt. Dus dit bedrag zal in het nood potje gaan 
voor onvoorziene uitgaven.

Wij willen iedereen en in het bijzonder Roeland Brons 
hartelijk danken.

DIERENAMBULANCE
26-9-2019

Mij moet echt iets van mijn hart,
Voor deze redders van vele smart...
Hun team staat altijd voor je klaar,

Vermissing, mishandeling, ongeluk; Redden maar!
Ochtend, middag, avond, of nacht,

Bel ze maar, da's wat ook iedereen verwacht...
Allen vrijwillig, geen enkele subsidie,

Alles voor de dieren, 
Alleen maar, ik help en zie!

Voor mij moeten we de dierenambulance vieren!
Het team bestaat uit veel meer dan 3...

Als je als dier daar beland... Ben je echt Lucky!!!

Doneer alstublie!!!(ft) 

Dankjulliewel!!!!!!!!!!!

Groetjes van V en de Utjes
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Na een nagenoeg rustige dagdienst brak 
de avond aan, een avond om niet snel te 

vergeten.

18:15 UUR 
Een mevrouw en haar zieke konijn moet opgehaald 
en naar de dierenarts gebracht worden. De vrouw 
klonk aan de telefoon nogal overstuur en daarom 
maakten wij er een alla de minuutrit van. Mevrouw 
was deze week al meermalen bij haar eigen dieren-
arts geweest omdat het beestje al langer niet goed 
was. Vandaag ging het nog slechter, het beestje wilde 
niet meer eten en drinken liet hij ook staan. Bij de 
dierenarts kreeg mevrouw het slechte nieuws dat het 
konijn uit zijn lijden verlost moest worden. Alle medi-
catie dat al gegeven was kon het diertje er niet meer 
bovenop helpen. Euthanasie was de beste optie voor 
het konijn.

En toen ging het pas echt mis. Mevrouw bleek 
een psychisch patiënte te zijn en kon met de hele 
situatie niet overweg.  Ze begon te gillen, te huilen, 
te vloeken en noem maar op. Ze was volkomen 
van de kaart. Hulp voor mevrouw was zeer welkom. 
Maar ja zowel wij als de dierenartsen hebben hier 
ook geen passende oplossingen voor. 112 werd 
gebeld en binnen enkele ogenblikken stond de 
politie in de dierenartsenpraktijk. Crisisopvang werd 
na veel overleg en heen en weer bellen geregeld. 
En mevrouw werd uiteindelijk rond 22:30 uur uit de 
praktijk opgehaald.

Ondertussen (wij waren ook nog bij de dierenarts) 
kregen wij een melding van de politie.

21:00 UUR
In een woning was een agressieve hond. Deze had al 
een aantal keer de heer des huizes aangevallen. De 
man had meerdere bijtwonden opgelopen. Mevrouw 
durfden nu ook niet meer in de woning te blijven want 
de hond gromde al zodra zij zich bewogen. De politie 
en een hondengeleider waren inmiddels ter plaatse. 
Zij zagen dat dit een onhoudbare en gevaarlijke 
situatie was geworden en wilden zelf ook geen risico 
nemen. Dus de mensen van de dierenambulance 
werd gevraagd om de hond doormiddels van een 
blaaspijp te verdoven om het dier vervolgens weg te 
brengen.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Verdoving mee 
genomen, blaaspijp in orde gemaakt en op weg 
naar de hond. De hond kon gebruik maken van de 
woonkamer en van de keuken. Voor ons niet makkelijk 
om veilig binnen te komen. Voorzichtig de keukendeur 
op een kier en ja hoor daar kwam de hond al aan. 
Met de vangstok konden wij op dat moment niet veel 
doen, er was geen ruimte om te manoeuvreren met 
de stok. Dan voorzichtig naar binnen, vangstok en 
blaaspijp gereedhoudend.

En toen kwam het moment, de verdoving kon 
geschoten worden. Daarna zakte de hond langzaam 
weg maar bleef mobiel. Voor ieders veiligheid de 
hond aan twee vangstokken naar de ambulance 
laten lopen. In de ambulance konden we nog wat 
extra verdoving toedienen. Met de hond, de eige-
naren en de politie naar de dierenarts gereden.

Aangezien de hond zo onbetrouwbaar was bleek de 
enige optie euthanasie te zijn. De eigenaren wilden 
de hond de volgende dag zelf naar het crematorium 
gaan brengen en daarom hebben wij het dier voor 
hun weer thuis gebracht. Natuurlijk wilden zij hun 
verhaal ook aan ons nog kwijt en zijn we nog een 
uurtje bij ze gebleven.

Uiteindelijk waren we tegen middernacht pas weer 
terug in de meldpost waarna wij alsnog van onze 
warme maaltijd konden genieten.

WAT EEN AVOND
Twee zware gevallen op 1 avond dat hakt er soms best wel in, ook bij ons.

02-11-2019 PURMEREND


