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VOORWOORD
Hartelijk welkom en veel leesplezier in ons nieuwe 
gratis  dierenambulance magazine, een blad 
dat niet uit donaties betaald wordt maar mogelijk 
gemaakt is door de adverteerders en door Kroon-
land Uitgevers BV. Waarvoor onze oprechte dank.

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 alarm-
nummer 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.

Mede dankzij donateurs, giften, mensen die ons 
geholpen hebben door het schenken van materi-
alen en zeker niet te vergeten de vrijwilligers die ten 
alle tijden voor ons klaar hebben gestaan, heeft 
de dierenambulance weer veel kunnen betekenen 
voor dier en mens.

Heeft u zelf iets bijzonders te 
vermelden of heeft u een dier dat 
iets heeft of kan, schrijf het ons 
in een Microsoft Wordt bestand. 
Wie weet kunnen wij het in onze 
volgende magazine plaatsen.

Tot de volgende keer 

DE MELDPOST POES POESIE

Enkele jaren terug kregen wij onverwacht bezoek van 
een prachtige schildpadpoes.
Angstig en schuw als zij was wist zij telkens eten van 
onze katten te stelen.
Via de garage lukte het haar om binnen te komen 
en zo werd het voor ons op een gegeven moment 
mogelijk om de poes te aaien.
Na verloop van tijd konden wij de chip uitlezen, wat 
bleek, poes was uit het wildekattenverblijf van het 
DOC ontsnapt.
Aangezien zij de meldpost verkoos boven het katten-
verblijf, werd gezamenlijk met het asiel besloten om 
poesie (zo werd ze al geruime tijd door ons genoemd) 
bij de dierenambulance te laten wonen.

Poesie ontpopte zich tot een lief dier dat graag op 
schoot wil liggen, op z’n tijd een aai wil hebben en 
dan moet je ophouden. Ze schroomt er niet voor om 
een klap uit te delen.
Enkele weken geleden bleek Poesie een tumor tussen 
haar tenen te hebben, waar ze veel last van had.
Een operatie volgde en de tumor plus een teen 
werden verwijderd.

Inmiddels gaat het weer prima met onze diva. 
Poesie houd de boel in de kantoren goed in de 
gaten en kruipt weer heerlijk op onze armen als we 
aan de administratie bezig zijn (werkt natuurlijk zeer 
onhandig)!
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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

BIJZONDERE VOGEL
19-04-2017  Purmerend, Overlanderstraat

Grote dode vogel op schuurdak. 

Normaal gesproken is de bewoner zelf 
verantwoordelijk om het overleden dier van het 

dak te halen en eventueel zullen wij voor de afvoer 
van het kadaver zorgen.
 
Deze keer ligt het iets anders, de melder is niet de 
eigenaar van het schuurtje maar kijkt er vanuit zijn 
(boven)woning op.
Contact maken met de eigenaar is niet mogelijk en 
daarom worden wij ingeschakeld. 
Begeleidend met volledig adres en telefoonnummer 
van de melder gaat de dierenambulance op pad.
Via een omweg en verschillende routes is het eindelijk 
gelukt. We zijn bij de desbetreffende schuur. Met een 
ladder en een stuk stok kan een van onze mensen net 
aan bij het overleden dier komen.
Ze haalt het naar voren en bekijkt het eens goed. Dan 
blijkt dat deze hele onderneming niet echt nodig was 
geweest. Onze collega haalt namelijk helemaal geen 
dode vogel maar een nepvogel van het schuurdak af.

Ach ja, ook dit soort meldingen komen bij de dieren-
ambulance binnen en dat maakt ons werk natuurlijk 
ook weer leuk. Vooral als je kort daar voor een 
melding met verdrietige afloopt hebt gehad.
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BOOMKRUIPER
27-01-2017 Purmerend. leeghwaterPark.

Zeer bijzondere gast aan de meldpost gebracht. 

Het vogeltje is op de grond aangetroffen en 
zijn partner lag overleden naast hem. Wat er 

precies is gebeurd weten we niet, maar wat we wel 
weten is dat het heel bijzonder is om dit vogeltje in 
handen te hebben en het te mogen verzorgen.

De boomkruiper is een beschermde inheemse dier-
soort. Net als alle andere vogels die van nature in 
het wild in Nederland voorkomen zijn boomkruipers 
beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. 
De bescherming van de boomkruiper is in Nederland 
geregeld in de Wet natuurbescherming.
Boomkruipers zijn bruingevlekt van boven en wittig 
van onderen. Hun spitse snavel is omlaag gebogen 
waarmee insecten uit spleten in boombast worden 
gepeuterd. Boomkruipers klimmen spiraalsgewijs langs 
een boomstam omhoog, daarbij de bast afzoekend 
naar insecten. Een boomkruiper gaat ook naar 
beneden op de boomstam. Bij strenge kou kruipen 
boomkruipers bij elkaar; uit een bal van veren kunnen 
dan soms tien of meer staartjes steken.

LEEFGEBIED
Boomkruipers zijn te vinden waar bomen zijn: bossen, 
parken en tuinen. De hoogste dichtheden komen voor 
op de zandgronden. De boomkruiper stelt geen hoge 
eisen aan een broedplaats; maakt nesten achter 
loszittende boombast, oude nestkastjes, tussen klimop-
begroeiing op bomen, muren of schuttingen en op tal 
van andere plekken.

VOEDSEL
Insecten, insectenlarven en andere kleine, ongewer-
velde dieren (spinnen). Die worden tussen de schors 
vandaan gepeuterd terwijl de boomkruiper veelal 
spiraalsgewijs omhoog klimt. Op enige hoogte aange-
komen vliegt hij naar een naburige boom, om daar 
weer aan de voet met klauteren te beginnen. Onder-
tussen gebruikt de boomkruiper de stugge staartveren 
als steuntje waardoor deze vaak sterk gesleten punten 
blijken te hebben.
GELUID
Zang hoog, versnellend en eindigend met triller. Roep 
explosief: tsieet, verder o.a. ook zeer hoge merelach-
tige triller.
BROEDEN
Eileg van april tot juni. Hebben meestal 2 legsels van 
5-7 eieren. Broedduur 17-18 dagen. Uitgevlogen 
jongen worden zo'n 1 tot 3 weken gevoerd door de 
ouders. Het nest wordt gemaakt tussen losse stukken 
schors of nauwe boomholten, ook broeden ze in 
speciale boomkruipernestkasten.

VOGELTREK
Nederlandse boomkruipers zijn standvogels, ze blijven 
in hun broedgebied. Er zijn geen doortrekkers.

BESCHERMING
De boomkruiper is een soort die sterk heeft geprofi-
teerd van meer gevarieerde en oudere bossen die 
niet al te zeer onderhouden worden. Zulke bossen 
bieden meer voedsel en meer nestgelegenheid. 

WAT KUNT U DOEN
Bij strenge winters is de boomkruiper geholpen met 
wat zaden die het beste onder struiken en bomen 
worden gestrooid. Voor een voedertafel is hij te 
schuw. Een of meerdere bomen in een tuin die niet 
al te netjes is, helpt de boomkruiper ook. Er bestaan 
speciale nestkasten voor boomkruipers.
Info: Vogelbescherming Nederland
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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 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, verkeerson-

geluk, 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 forensi-

sche verantwoorde wijze”.
• 2 medewerkers in dienst die in bezit zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van de wapens verdoof-

pistool/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

Ilpendam
Katwoude
Kwadijk
Landsmeer
Marken 
Middelie
Monnickendam
Oosthuizen
Overleek

Purmer
Purmerend
Purmerland
Schardam
Uitdam
Volendam
Warder
Watergang
Zuiderwoude 

WERKZAAMHEDEN 
DIERENAMBULANCE WATERLAND
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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.

DE ZOLDERKAT
17-04-2017 Purmerend, CavaljéPlein

De zolderkat, zo word hij bij ons in de meldpost 
genoemd. Waarom? Dit dier houdt de 

bewoners aan de Cavaljéplein en ons al ruim een 
jaar bezig om hem te vangen.

Sinds half december 2015 werden wij betrokken bij 
de vangactie op zolder. Wat we ook probeerde, niets 
lukte. De kat laat zich niet zien (verschuilt zich tussen 
de bergen opgeslagen spullen en in een holte onder 
de vloer) en is ook niet te vangen.
Vele mogelijke vissoorten, brokjes, vleessoorten, 
raam open, raam dicht, deuren open, deuren dicht, 
vangkooi 1, 2 tot 3 tegelijk gespannen. 
De kat blijft niet vangbaar en gaat zelfs in de zomer 
de zolder niet af. Tot vanavond het verlossende 

telefoontje van de bewoners komt. 
Hij zit in de kooi maar kom alsjeblieft snel. De kat is in 
stress bewoners in de stress omdat ze bang zijn dat hij 
er alsnog uit weet te komen. 
Eenmaal in de meldpost keert de rust terug bij de kat 
en is het mogelijk om hem te scannen. Helaas, geen 
chip. Aangezien het op de zolder naar ongecas-
treerde kater ruikt vermoeden we natuurlijk wat het 
geslacht van dit dier is. 
Voor vannacht laten we de kat verder met rust, 
morgen zien we weer verder. 
Helaas hebben wij in die anderhalf jaar geen vermis-
sing van deze kat binnen gekregen.
In de meldpost ontpopt de kater (inderdaad niet 
gecastreerd) zich als een geweldig lief dier dat graag 
aangehaald wil worden.

Inmiddels is de zolderkat gecastreerd, gechipt, heeft 
een  naam gekregen en zal een heerlijk leven krijgen 
bij 1 van onze vrijwilligers.
Jerry gaat een mooi liefdevol leven tegemoet.
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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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DIERENARTSEN REGIO WATERLAND
• Dierenkliniek Grevelingenmee  

Tel. (0299) 648000
 0900-3437362 

• Dierenkliniek Waterland 
Tel. (0299) 435674

 0900-3437362 

• Dierenartsenpraktijk 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

RABOBANK WENSBOOM
deC 2016/ jan 2017 Purmerend, wielingenstraat 

De bank plaatste 6 december Wensbomen in haar 
kantoren en was met de Wensboom aanwezig op 
verschillende kerstmarkten in de regio. Iedereen kon 
een wens ophangen in de boom - ook digitaal - voor 
een stichting of vereniging of een mooie kerstge-
dachte. Als coöperatieve bank werkt Rabobank 
Waterland en Omstreken graag samen met haar 
omgeving om de (sociaal) economische ontwikke-
lingen in de regio te bevorderen. Door een financiële 
bijdrage uit haar Rabo Waterland Coöperatiefonds 
hoopt de bank een steentje bij te dragen aan de 
maatschappij. 
Maar liefst 593 wensen kwamen binnen in de loop van 
de actie. Uiteindelijk hebben zij er 61 uitgekozen die 
een financiële bijdrage kregen uit het Rabo Water-
land Coöperatiefonds, zodat die wensen uit konden 
komen. 

Zo ook mw. Yieme van Geijtenbeek, zij heeft ook een 
wens in de wensboom gehangen voor dierenambu-
lance Purmerend.
04-01-2017 was de uitreiking en mw. Yieme van 
Geijtenbeek mocht namens de dierenambulance de 
cheque van € 1000,00 in ontvangst nemen. Helaas 
konden wij wegens omstandigheden niet aanwezig 
zijn. 
Wij willen mw. Yieme van Geij-
tenbeek en de Rabobank enorm 
danken voor dit mooie bedrag 
waar wij heel blij mee zijn.
Inmiddels is onze wens, een 
nieuwe Camera Bewaking 
Systeem ingewilligd.

DOEDAG JUMPER 
06-03-2017 Purmerend, van ijsendijkstraat

 
Verkoop Coodiebags + Doedag Jumper oktober 2016 
brengt € 840,- voor de dierenambulance op.
De cheque werd overhandigd aan Pim en Saskia. Dit 
enorme bedrag is door Jumper en haar klanten bij 
elkaar gespaard. Doordat de actie nog enkele weken 
door liep werd dit grote bedrag behaald.  

WIJ WILLEN DAN OOK IEDEREEN 
HARTELIJK DANKEN!!
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Sinds 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 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

SHIBA INU KRUISING (REU)
22-03-2017. Purmerend, lekstraat.
Begin van de avond komt er een melding binnen over 
een loslopend hondje in de Overwhere. Omstanders 
krijgen het diertje niet te pakken, een collega gaat ter 
plaatse om het ook te proberen. Het diertje is blijkbaar 
zo angstig geworden dat elke poging om het te 
vangen op niets uitloopt. 
We geven het advies om op gepaste afstand van 
het beestje te blijven zodat het zich niet langer opge-
jaagd zal voelen.  Ondertussen gaat de ambulance 
voor een volgende melding weer verder.
Laat op de avond krijgen we het verlossende tele-
foontje. Hondje is uiteindelijk gevangen door een 
bewoner uit de Schiestraat.

Volgens de eerste melder zou het hondje een rood 
halsbandje + zwarte lijn om gehad hebben. Dat blijkt 
zomaar verdwenen te zijn. 
Het hondje is voorzien van een niet geregistreerde 
chip.
Een oproep op facebook 
en op onze website 
geplaatst in de hoop snel 
de eigenaar te vinden.
Dankzij een goede tip 
kunnen wij (mede dankzij 
de dierenpolitie in Heems-
kerk) de vorige eigenaar 
opsporen. 

Vlak voor dat we de 
vorige eigenaar aan de 
telefoon krijgen, meld 
de huidige eigenaresse 
zich. Boos op ons omdat 
we naar de reden van 
haar late reactie vragen. 
Tevens vindt zij dat de 

vorige eigenaar de hond bij ons moet ophalen, de 
kosten moet betalen en het beest bij haar af kan 
leveren, dat is haar reactie.

De vorige eigenaar verteld ons dat hij door omstan-
digheden het hondje weg had moeten doen en dat 
hij dacht een goed adres in Purmerend gevonden te 
hebben. Ook had hij het hondje gratis gegeven en bij 
haar thuis afgeleverd. 

Nadat wij hem hebben uitgelegd  dat de eigenaresse 
zich pas 27-03 heeft gemeld nadat zij hem had 
gesproken. Ook haar reactie en haar vreemde excuus 
voor de (zeer) late reactie, heeft de man  het hondje 
opgeëist omdat hij vindt dat de huidige eigenaar niet 
goed genoeg voor het hondje heeft gezorgd maar 
ook omdat zij haar verantwoordelijkheid niet neemt.
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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

EGELTJE GERAAKT DOOR GRASMAAIER
13-12-2016 Purmerend, vOetbalvereniging FC 

Dit egeltje lag heerlijk te slapen tot dat zij wakker 
werd gemaaid en daarbij flink gewond raakte 

aan haar neusje.  

Dierenarts Monique van dierenartsenpraktijk Purme-
rend kon gelukkig de wond hechten. Na enkele 
dagen konden wij haar ophalen en kwam zij in onze 
noodopvang terecht. Enkele weken heeft zij haar 
buikje flink rond gegeten en is in winterslaap gegaan.
Aangezien in die periode ook de vogelgriep uitge-
broken was, mochten wij de egel (die inmiddels de 
naam Monique had gekregen) niet naar de opvang 
brengen. 
Zo bleef Monique bij ons nog enkele weken in de 
noodopvang.
Eenmaal uit de winterslaap gekomen, hebben wij 
Monique haar vrijheid terug gegeven.
Het was een geweldige ervaring om voor dit leuke 
lieve beestje zolang te mogen zorgen.
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NALATEN AAN DE STICHTING 
DIERENAMBULANCE WATERLAND

Hecht u er waarde aan dat de zorg voor dieren in 
nood gewaarborgd is? Dan kunt u overwegen om 

hieraan een bijdrage te leveren door na te laten aan 
een goed doel dat zich inzet voor dierenwelzijn. 
Zonder al onze vaste donateurs, giften en 
nalatenschappen kan  de Dierenambulance niet zijn 
werk doen.

Als u wilt bepalen wat er met uw nalatenschap 
gebeurt, kunt u de notaris een testament laten 
opstellen. U bepaalt dan aan wie u uw bezittingen wilt 
nalaten na uw overlijden. Zo kunt u ook Stichting 
Dierenambulance Waterland in uw testament 
opnemen.

Waarom de Dierenambulance 
Waterland in uw testament?
Door onze stichting in uw testament op te nemen helpt 
u ons om ook in de toekomst ons werk voort te kunnen 
zetten. Nalaten aan de Dierenambulance kan op twee 
manieren: met een legaat of door de stichting als 
erfgenaam op te nemen in uw testament. Beide zaken 
kunt u laten regelen door een notaris. Wijzigingen 
aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Als u 
kinderen heeft en geen testament heeft opgemaakt 
zijn uw kinderen automatisch uw erfgenamen. Heeft u 
geen kinderen en geen testament dan erven uw 
familieleden. Als u geen wettelijke erfgenamen heeft 
en geen testament opmaakt, vervalt uw nalatenschap 
aan de staat. In deze gevallen kunt u dus overwegen 
om via uw testament een of meerdere goede doelen 
als erfgenaam aan te wijzen.
 
Legaat
Een legaat is een bepaling in een testament die 
aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of goed 
(zoals bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u 
gekozen persoon of organisatie. 

Erfstelling
Een erfstelling is een vastgesteld deel (een percentage) 
van uw bezit dat door middel van een testament aan 
de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u bijvoorbeeld 
de Stichting Dierenambulance Waterland in uw testa-
ment tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dit dat 
onze stichting in aanmerking komt voor (een deel van) 
de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepaling in het 
testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle 
rechten van anderen (legaten, boedelkosten en 
eventueel overige schulden) van de totale nalaten-
schap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun 
erfdeel.

Speciale regeling belasting
Over nalatenschappen moet, boven een wettelijk 
bepaald vrijgesteld bedrag, belasting worden betaald. 
Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde 
van de nalatenschap. Goede doelen die door de 

overheid zijn erkend, zoals Dierenambulance Water-
land betalen geen successierechten. U bent er in dat 
geval zeker van dat de gehele geldsom van de 
nalatenschap daadwerkelijk bij het door u gekozen 
goede doel terecht komt.

Een testament opmaken
Een testament laten opmaken is makkelijker dan u op 
het eerste gezicht misschien zou denken. Een oriënte-
rend gesprek van een half uur met een notaris is gratis. 
De kosten van een testament opmaken zijn afhankelijk 
van uw wensen: hoe complexer het testament hoe 
kostbaarder. Voordat u besluit om over te gaan tot het 
opstellen van een erfstelling of een legaat, wilt u hier 
natuurlijk eerst goed over nadenken. Uw notaris kan u 
adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met 
algemene vragen over nalatenschappen kunt u 
terecht bij de notaristelefoon (0900-346 9393, elke 
werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op internet: www.
notaris.nl

Wij zijn aangewezen als een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI)
Zie www.belastingdienst.nl en gebruik het programma 
ANBI opzoeken
 
Schenken bij leven. Wat houd dat In?
Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift 
geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw 
belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus 
mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het 
belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde 
geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomsten-
belasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf 
voor kiezen om het voordeel te houden of weg te 
schenken aan de instelling van uw voorkeur.
Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan 
voor giften gedaan aan instellingen die door de 
Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een 
algemeen nut beogende instelling (ANBI’s).
De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrek-
bare giften. 
Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen 
ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het 
belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is 
een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering 
komen op het inkomen in box I,II of III. 
 
Voor meer informatie: 
www.anbi.nl 



15

EEN VRESELIJKE MELDING 
OP 2 JANUARI 
Purmerend, weidevenne

Het nieuwe jaar is rustig van start gegaan maar 
op 2 januari gaat het dramatisch mis in een 

woning. De politie vraagt de dierenambulance met 
gepaste spoed naar de desbetreffende woning te 
komen. Er liggen twee (grote) overleden honden 
binnen en naar de drie katten wordt op dat moment 
nog gezocht. 

Als wij ter plaatse zijn worden we opgevangen door 
een agent. Deze verteld dat er twee honden “zeer 
waarschijnlijk” overleden zijn en of wij dat kunnen 
bevestigen.
Een  gesprongen heetwaterleiding is de oorzaak.
De hele benedenverdieping staat blank en het is er 
vreselijk heet. De katten worden alle drie op de boven 
verdieping aangetroffen en lijken ongedeerd.
De honden konden niet aan het kokend hete water 
ontkomen en moesten het met de dood bekopen.

Alle dieren zijn door de dierenambulance meege-
nomen naar de meldpost. De katten werden 
nogmaals goed gecontroleerd op mogelijke verwon-
dingen en zijn verder verzorgd.

De eigenaren waren ontroostbaar en voelden zich 
enorm schuldig aan de dood van de honden. Tegelij-
kertijd waren zij blij dat de katten het goed maakten.
Bij deze wensen wij de eigenaren nogmaals heel 
veel sterkte met het grote verlies van deze twee lieve 
kanjers.

Helaas hebben wij een soort gelijke melding jaren 
geleden ook al eens meegemaakt.
Ook toen was er een heetwaterleiding gesprongen en 
stroomde er honderden liters kokend heet water de 
woning in. Ook toen waren de bewoners niet thuis  en 
kwamen er meerdere dieren om het leven.

LEGE FLESSEN ACTIE
05-04-2017 Purmerend, basissChOOl de marimba 

Vanmorgen werd de dierenambulance zeer verrast.
2 leerlingen van basisschool De Marimba Noa en 
Nikki van groep 6b hadden een lege flessen actie 
opgestart.
De hele klas deed hier aan mee en in totaal hadden 
zij ruim 412 lege flessen ingezameld en kwamen tot 
een bedrag van 103,10 euro.
Dit mooie bedrag werd vanmorgen aan ons overhan-
digd.
Wij willen iedereen hartelijk danken voor het mooie 
bedrag en de gezellige ochtend.
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NIEUWE CAMERA BEWAKING 
SYSTEEM IN EN ROND DE MELDPOST
Dankzij vele acties die gehouden zijn de 

afgelopen maanden door bedrijven, 
verenigingen  en scholen zijn er mooie bedragen 
opgehaald. Door deze bedragen bij elkaar te 
voegen heeft de dierenambulance een heel nieuwe 
camera bewaking systeem kunnen laten plaatsen.  

07-03-2017  Was het zover.
4 man sterk van Vedicom kwamen al vroeg in de 
ochtend om aan de klus te beginnen. Oude en 
versleten camera’s en bedrading werden verwijderd 
en tussen de bedrijvigheid door wisten de mannen de 
nieuwe camera’s te plaatsen. Binnen een dag wisten 
zij het kant en klaar en productief te krijgen.

Zieke en gewonde dieren kunnen nu 24 uur in de 
gaten gehouden worden en het pand is rondom 
beveiligd.

Met dank aan:
Alle schaatsers, sponsoren en George van de Graaf 
voorzitter IJsvereniging Edam
Rabobank Purmerend actie Wensboom
Mw. Yieme van Geijtenbeek, heeft een wens in de 
wensboom gehangen.
Jumper Purmerend
Basisschool de Marimba 

Vedicom Security Systems,  sponsoring
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ZWAAN MET ABCES
 
Zo nu en dan krijgen wij een melding 
binnen dat er een zwaan met een 
flink abces onder de snavel rond 
zwemt en of hier iets aan gedaan kan 
worden.
Deze flinke bult onder de snavel is 
geen abces maar een ophoping van 
gras, modder, prut en  steentjes.
Doordat de zwaan met zijn snavel 
door het gras en prut slobbert blijft 
er soms wel  eens wat achter in de 
snavel en het huidzakje onder de 
snavel vult zich dan.
Dit kan op zich weinig kwaad en 
vaak spoelen zij dit zelf weer weg met 
slootwater.
Een verzwakte en/of gewonde zwaan 
willen wij nog wel eens verlossen van 
dit probleem.

Foto
Zo ook deze zwaan die flink door zijn vader in elkaar is geslagen omdat het tijd werd om het ouderlijk huis te 
verlaten. Wij hebben de zwaan verplaatst en gelijk het vuil uit de snavel verwijderd.

De Snavel
De snavel van een vogel vertelt veel over de leefwijze. Zo hebben zaadeters een kegelvormige snavel, roof- en 
stortvogels een haakvormige snavel, insecteneters een korte, spitse snavel en vogels die hun eten in de grond 
of in het water zoeken een lange snavel. Eenden en zwanen hebben een zeefsnavel om het voedsel uit het 
water te kunnen filteren.

SAMENWERKING DIERENPOLITIE EN 
DIERENAMBULANCE

De samenwerking 
met de politie is 

vrijwel vanaf het 
begin van de 
dierenambulance al 
goed te noemen. 
Sinds de 
dierenpolitie in het 
leven geroepen is, is 
de samenwerking 
met deze tak van 
de politie uitermate 
goed.  

Waar bestaat die 
samenwerking dan uit zal u zich mogelijk afvragen?!
Als de dierenpolitie met een inbeslagname bezig is, 
hebben zij natuurlijk vervoer van het/de  desbetref-
fende dier(en) nodig.
In de meeste gevallen word er een dierenambulance 
gevraagd om voor het vervoer te zorgen.

In ons geval werken wij niet altijd in onze regio (Water-

land) maar worden wij soms ook naar andere regio’s 
in Noord Holland geroepen door de dierenpolitie.

Vanaf januari 2017 zijn wij 6 x uitgereden voor de 
dierenpolitie. 
10-01 Pony (veulen) verwaarloosd en ondervoed
22-01 twee volwassen honden (ondervoed)
12-02 acht pups (illegale hondenhandel)
23-02 volwassen hond (eigenaren niet in staat voor 
de hond te zorgen)
15-03 volwassen hond (overleden)
23-03 volwassen hond (eigenaar niet in staat voor 

Gebruiker2
Notitie
de hond te zorgen)
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“GEWONDE” REIGER  LEGT EEN EI
21-02-2017 Purmerend, begraaFPlaats Purmerweg

 
2 Politiemannen wisten een reiger uit zijn benarde 
situatie te redden die aardig in de problemen was 
geraakt. Het dier lag met 2 verlamde pootjes in het 
riet en kon geen kant meer op. De mannen hadden 
zo’n klusje niet eerder gedaan.
Dierenambulance werd gebeld een stuk papier en 
handschoenen werden uit de politieauto gehaald en 
het pakken van de reiger kon beginnen.
Een fotograaf die op dat moment beelden aan het 
maken was van de reigerkolonie op de begraaf-
plaats, kon deze actie niet laten schieten en maakte 
prachtige foto’s. De reiger werd ter plaatse onder-
zocht door onze medewerkers en meegenomen naar 
onze noodopvang voor herstel.
De volgende dag wachten ons een grote verrassing 
een mooi groot groen/blauw ei had zij gelegd en 
stond stevig op de poten.
Waarschijnlijk heeft zij leg nood gehad en is er toen 
maar bij gaan liggen.
Helaas hebben wij het ei niet kunnen behouden maar 
wel hebben we moeders terug kunnen brengen naar 
haar kolonie.

Met dank aan Walter Hollenkamp voor de aangele-
verde foto’s.
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GEDUMPTE DIEREN IN EERSTE 4 
MAANDEN VAN 2017
03-02 Witte kwartel
09-02 Zwart/cyperse kater
21-02 Grasparkiet
25-02 Rood/witte poes
01-03 Cyperse gecastreerde kater
02-03 Ernstig zieke zwart/witte kater
07-03 Twee witte fazanten
12-03 Kater Bolle Beer
16-03 Twee Vlaamse reuzen (konijnen)
22-03 Hondje Toby
06-04 Valkparkiet
16-04 Cyperse kat in kooitje voor een flat.
20-04 Gemêleerd konijntje
21-04 Grasparkiet
Een behoorlijke lijst. 

De lijst van de overleden aangetroffen dieren is zelfs 
langer.
In de eerste vier maanden zijn 17 dieren naamloos 
afgevoerd naar de destructie.
Sommige waren zelfs voorzien van een hals,- vlooien-
bandje  of van een chip.
Het geeft ons in veel gevallen het idee dat een 
eigenaar simpelweg denkt, zo daar ben ik makkelijk 
en gratis vanaf.
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FIRMA ZWAAN TRANSPORTEERT EEN 
MEEUW
28-04-2017: vOlume Purmerend

Ineens staat er een joekel van een vrachtwagen voor 
onze meldpost.
De bestuurder Arie verteld ons dat hij zijn wagen net 
uit Zaandam heeft opgehaald omdat deze daar voor 
de keuring was geweest. 

Ook vertelde hij dat onderweg naar Purmerend 
telkens lichtsignalen gegeven werd en er ook steeds 
naar de bovenkant van zijn wagen gewezen werd.
In eerste instantie was hij bang dat er iets mis was 
met zijn apparatuur en dat de kraan op de wagen 
omhoog zou staan.
Nadat de man op de vluchtstrook gestopt was zag hij 
wat de aandacht van vele verkeersdeelnemers had 
getrokken.
Bovenop de knijper van zijn wagen zat een grote 
meeuw. Het dier kon om een of andere reden niet van 
de knijper afkomen.
Met veel moeite hebben wij de meeuw, die met 
één van zijn pootjes klem zat,  uit zijn benarde 
positie kunnen bevrijden en in onze tijdelijke opvang 
verzorgd tot hij weer los gelaten kon worden.
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OVERLEDEN VOGEL IN EEN KLIKO 
ZIELIG?!
Naar aanleiding van een discussie op facebook 

over een dode vogel wel/niet in een kliko 
deponeren (omdat dat zielig is) willen wij het een en 
ander toelichten.

Voor huisdieren zijn drie mogelijkheden namelijk 
begraven in de eigen tuin (niet in gemeentegrond 
zoals plantsoen e.d.), cremeren of destructie.
Wat betekend het nou als u niet voor cremeren of 
begraven van uw huisdier kiest?
• Blijft uw dier bij de dierenarts achter
• Is het op dat moment al bij de dierenambulance 

in de koeling
• Laat u het door de dierenambulance thuis 

ophalen 
• Brengt u het overleden dier naar de dierenambu-

lance 
In alle gevallen zal het overleden dier via de dieren-
ambulance afgevoerd worden naar de Gemeente-
werf in Purmerend.

Op de gemeentewerf staat een kadaverkoeling. In 
de koeling staan 4 kliko’s die eens per week geleegd 
wordt door de firma Rendac.
Rendac is een verwerkingsbedrijf van dierlijk afval.
Wat wordt er onder dierlijk afval verstaan zou u zich 
wellicht afvragen.
In principe alle overleden dieren zoals huisdieren, vee 
dat niet geslacht wordt en in het wild voorkomende 
dieren. 
 
Dieren zonder eigenaar, zoals vogels, egels e.d. 
worden praktisch altijd afgevoerd naar de gemeente-
werf in Purmerend. Ter destructie aanbieden noemen 
we dat netjes.
Ook uw huisdier die niet naar een crematorium gaat 
of begraven zal worden komt uiteindelijk in een kliko 

terecht en wordt op dat moment ter destructie aange-
boden. 
Dus, een overleden vogel in de kliko zielig?! 
Zo is het eenmaal geregeld en voor ons als dierenlief-
hebbers beslist niet leuk om te doen.

Soms geven wij het advies om een (kleiner) overleden 
dier terug te geven aan de natuur. In de natuur 
worden kadavers en ingewanden opgeruimd door 
allerhande aaseters. De ene zijn dood is de ander zijn 
brood. Of dood doet leven. 
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ZWERF- EN AFSTANDDIEREN NAAR 
DIEREN OPVANG AMSTERDAM
Vanaf 1 januari 2017 worden de zwerf- en 

afstanddieren niet meer in het Purmerendse 
Dieren Opvang Centrum aangenomen. De dieren 
worden vanaf deze datum naar het asiel in 
Amsterdam gebracht. Een prima asiel waar de 
dieren met grote zorg en vooral met veel liefde 
worden opgevangen en verzorgd.

In de eerste drie maanden van 2017 zijn door dieren-
ambulance Purmerend “slechts”  9 (zwerf) huisdieren 
naar DOA gebracht.
Wij hebben de indruk dat de inwoners in de regio 
Waterland bewuster zijn geworden en dat zij veel 
sneller  in actie komen als hun dier vermist is.  
Het ziet er naar uit dat er meer en meer gechipt wordt 
en dat men veel meer gebruik maakt van facebook. 
Uiteraard zijn wij als ambulance dienst daar uitermate 
blij mee. 

Bijkomend voordeel voor het baasje, in de meeste 
gevallen zijn er geen kosten aan verbonden.
Zowel voor de eigenaar als voor het dier is het natuur-
lijk heel fijn dat dankzij de chip baasje en dier weer 
snel herenigd kunnen worden.
Zodra de dierenambulance uit moet rijden voor een 
gevonden (huis)dier, of het nou ziek, gewond, over-
leden of zwervend aangetroffen is, zal de eigenaar de 
gemaakte kosten moeten vergoeden.

Gevonden en vermiste huisdieren kunt u opgeven bij:
www.dierenambulance-purmerend.nl 
www.amivedi.nl 
www.mijndieriszoek.nl 
Tevens kunt u op de website van dierenopvang 
Amsterdam kijken op: 
www.doamsterdam.nl/lostandfound
En een oproep op facebook plaatsen. 

EVENT GEORGANISEERD OVER 
DIERENAMBULANCE PURMEREND
 
28-03-2017 alkmaar, ClusiusCOllege

Een groepje studenten waaronder onze vrijwilligster 
Jacyntha hadden deze dag een Event georganiseerd 
over de Dierenambulance Purmerend. De meiden 
hebben super hun best gedaan, zich goed voorbereid 
en gaven 2X 90 minuten les aan hun mede studenten. 
Verschillende onderwerpen kwamen voorbij van 
reanimatie tot oprichting van onze stichting. Dit Event 

was een proefexamen en over enkele weken krijgen 
zij het echte examen zonder te weten voor welk bedrijf 
zij een Event moeten organiseren. Wij willen Denise, 
Jacyntha, Larissa, Lotte en Susanne enorm danken 
voor deze dag en heel veel succes wensen met het 
eindexamen. En niet te vergeten een knuffeltje voor 
alle honden die super lief waren.
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SPIERMAAG
Het hele jaar door worden er velen vogels 

aangereden en de meeste overleven dit niet. Zo 
ook een aanrijding in Broek in Waterland. Familie 
zwaan steekt over en papa zwaan is net te laat en 
wordt vol geraakt door een autobus. 

Alle organen liggen verspreid over het asfalt en 
worden onder het oog van de rest van de familie door 
ons weggehaald.
Tijd om dit afschuwelijke drama in je op te nemen is er 
niet, auto’s en bussen razen voorbij.
In de meldpost aangekomen bekijken we het slacht-
offer nog even en de bijbehorende organen.
Wij treffen een orgaan aan die wij nog niet eerder 
onder ogen hebben gezien.
En dan valt het besef, we kijken elkaar aan zetten ons 
gevoel op zij en verdiepen ons maar in de spiermaag 
waar hij voor dient.

De spiermaag is een voormaag die niet direct 
betrokken is bij de vertering, maar het voedsel 
verkleint door het te kneden.  

Dieren met een spiermaag zijn onder meer vogels en 
reptielen. Ook bij geleedpotigen zoals insecten komt 
een spiermaag voor. De spiermaag van roofvogels 
als uilen wordt gebruikt om de onverteerde resten van 
prooidieren tot braakballen te kneden waarna deze 
worden uitgespuugd.

VERSCHEIDENHEID AAN EMOTIES 
 
Het paasweekend van 2017.

Een persoon zag het leven niet meer zitten en 
beroofde zichzelf van het leven. Een hond bleef 

alleen achter. Een ander kon of wilde niet meer voor 
zijn of haar kat zorgen en dumpte het dier in een 
vervoersmand buiten bij een flat. Een derde persoon 
vond zijn kat die overleden in de woning lag.

Ons werk kent een groot aantal aan verscheidenheid 
in meldingen maar ook komen wij een allerhande aan  
emoties bij  mensen tegen.
 Van iemand die uit het leven stapt kunnen we 
begrijpen dat deze volledig in de put kan zitten en 
geen enkele uitweg meer ziet.
Van iemand die ontroostbaar is om dat zijn of haar 
geliefde huisdier overleden is, kunnen wij heel goed 
begrijpen.
 

De vinder van een gedumpt dier kent weer hele 
andere emoties, deze zijn verontwaardigd, boos, 
kunnen nerveus zijn en soms zelfs teleurgesteld in de 
mensheid. 
Maar wat er in iemands hoofd omgaat die bewust een 
dier te vondeling zet? Geen idee!
Waarschijnlijk zullen wij dat ook nooit begrijpen.

Onze medewerkers krijgen in deze meldingen met 
vele en heel verschillende emoties en situaties te 
maken.
Er wordt van hen professionele hulp verwacht in welke 
situatie zij ook komen. Persoonlijke mening en emotie 
moeten achterwegen blijven want daar is niemand 
mee geholpen.
Onze mensen zullen ten alle tijden de beste zorg aan 
de getroffen dieren bieden.
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VERZWAKTE ZWANEN

Deze winter was niet makkelijk voor ons en de 
verzwakte zwanen. Wegens uitbraak van de 

vogelgriep werden de vogelopvangcentra gesloten. 
Er mocht geen vogel meer in of uit. 

Tja wat doe je dan als dierenambulance zijnde. Wij 
bleven de dieren in nood gewoon een helpende 
hand bieden en zochten naar oplossingen.
Een van de oplossing was onze vertrouwde winter 
noodopvang bij Jeroen in Kwadijk. 
Jeroen maakte zijn stal weer gereed voor de zwanen 
die een tijdelijke huisvesting en goede verzorging 
nodig hadden. Van Dierverzorgingscentrum Zunder-
dorp kregen wij gratis balen hooi en stro voor de 
zwanen. Verder zorgden wij er voor dat er bij Jeroen 
voldoende maar vooral geschikt voer voor de vogels 
aanwezig was. 
Waarna Jeroen de volledige zorg op zich nam.  
Uiteraard in overleg met ons werden er beslissingen 
genomen die voor de dieren het beste waren.
   
Zwanen waren verzwakt en/of gewond geraakt door 
de vorst.
Vele vogels konden wij na enkele dagen medische 
zorg weer vrij laten. Maar voor sommige zwanen 
duurde het herstel wat langer.  

We plaatste de volgende oproep op onze faceboo-
kpagina: Wie heeft er wat kroppen andijvie over om 
het voer compleet te maken voor deze zwanen??
Het voer kan afgegeven worden aan de meldpost 
van de dierenambulance, Volume 24 in Purmerend.
Wij zorgen dat het bij Jeroen terecht komt.
Wanneer de zwanen uitgezet worden, zullen wij dit 
laten weten. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank!!

Geweldig hoe men op onze oproep reageerde, in 
een mum van tijd lag onze koeling vol verse kroppen 
andijvie. Maar er was toch wel een uitschieter en 
dat willen wij u niet onthouden. Een gebaar waar wij 
echt stil van werden. Samen met een tas vol andijvie 
kregen we een cadeaubon zodat wij zelf ook naar de 
winkel konden gaan om andijvie, sla of boerenkool te 
halen voor de zwanen.
Nogmaals, onze hartelijke dank daarvoor Lony, je bent 
een engel.

Onze dank gaat uit naar Jeroen, Dierverzorgingscen-
trum Zunderdorp, de dierenartsen en de gulle gevers 
van o.a andijvie. Zonder al deze hulp hadden wij het 
niet kunnen volbrengen om al deze zwanen (die bijna 
allemaal de natuur weer in konden) te helpen.








