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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 adverteerders en door Kroonland BV. Waarvoor
onze oprechte dank.
Na een hele drukke zomerperiode waarin wij weer
enkele honderden vogels geholpen hebben door
ze op te halen, op te vangen, te voeden, verzorgen,
indien nodig naar een dierenarts brachten, maar
ook naar de opvang De Bonte Piet in Midwoud
vervoerden, ziet het er naar uit dat we in een iets
rustiger vaarwater terecht zijn gekomen.
Jonge dieren (op een enkeling na) zijn inmiddels
zelfstandig en hebben onze hulp niet meer nodig.
Dit alles bracht enorm veel extra werk en kosten met
zich mee. Denk maar aan alle mogelijke voeders
voor zaadeters, insecteneters, viseters e.d. maar ook
het schoon en rein houden van de vogelverblijven
was een hele klus. Maar we deden en doen dat nog
steeds met veel liefde en respect voor de dieren.

Gelukkig zijn er vele mensen die ons verraste met
financiële steun als wij het dier aan huis kwamen
ophalen of als zij een vogeltje aan onze meldpost
kwamen afleveren. Ook kregen wij zo nu en dan
voeders aangeboden. Deze mensen beseffen heel
goed dat dierenambulance Purmerend e.o. de
enigste organisatie in regio Waterland is
die dit alles voor deze dieren doen.
Inmiddels zijn we druk in de weer met
voorbereidingen voor 2018, ons 40
jarig jubileum staat voor de deur. Sinds
enkele jaren zal er weer een opendag
gehouden worden. Men kan de
meldpost en de ambulances van
binnen bekijken. Vragen stellen aan,
en verhalen aanhoren van onze
mensen.
Pim Langereis
Voorzitter

BADMEESTER RED MEEUW UIT
ZWEMBAD
D

05-08-2017 Volendam, Zwembad de Waterdam
ankzij kordaat optreden van de badmeester
heeft deze meeuw zijn leven te danken.
Ineens was hij daar, de meeuw. Zwemmend maar
met moeite zijn kopje boven water houdend lag hij in
het sportbad. De badmeester heeft de meeuw uit het
water weten te halen en het dier in de zon op de kant
gezet om te drogen maar ook om weer op te warmen.
Op het moment dat één van onze medewerkers de
vogel oppakten, voelden we dat er veel meer aan de
hand was met de vogel.
Zijn verenkleed was niet alleen drijfnat maar plakte
ook behoorlijk.
De vogel rook ook naar (waarschijnlijk) frituurvet.
Het heeft er alle schijn van dat deze meeuw eerst in
een bak frituurvet terecht is gekomen om vervolgens
bij het zwembad zich heeft willen schoonmaken.
Aangezien het vet te zwaar is, begon de meeuw
steeds dieper in het water te liggen.
Zonder de hulp van de badmeester had deze meeuw
het niet gered.
Inmiddels verblijft de meeuw in de vogelopvang.
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BLIJK VAN WAARDERING VAN
DIERENPOLITIE NOORD HOLLAND
E

nkele dagen na onze hulp tijdens een
inbeslagname van 15 Sharpei’s in Kolhorn
werden wij enorm verrast door de dierenpolitie.

Een prachtig boeket bloemen en een kaartje met
lovende tekst werd ons gebracht door één van de
dames van de dierenpolitie.
Met name voor de grotere acties weten zij ons ten
alle tijden te vinden en dat ze nooit tevergeefs een
beroep op ons doen wordt natuurlijk enorm gewaardeerd.
In dit geval was het zeker niet makkelijk om alle
honden ( die nooit uit hun vertrouwde behuizing

kwamen maar ook niet gewend waren om aan de
riem te lopen) veilig uit hun omgeving te krijgen.
Toen dat eenmaal voor elkaar was, konden we de
dieren naar een justitiële opslaghouder elders in
Nederland brengen.
Ook daar was het niet eenvoudig om de dieren over
te plaatsen naar hun voorlopig verblijf.
Uiteindelijk hebben wij de gehele klus geklaard in
zes uur tijd en kwamen wij rond de klok van 01.30 uur
terug in de meldpost.
Waarna het schoonmaken van de materialen nog
gedaan moest worden.

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
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KAT IN HET NAUW LANGS DE
SPOORBAAN VAN PURMEREND
29-08-2017 Treinstation Purmerend.

Dag 1:
Rond 17:00 uur kwam de volgende melding bij ons
binnen:
Er zit een kat in de bosjes langs de spoorbaan van
treinstation Purmerend. De kat zit aan de kant van de
tennisbaan. Er zit wel een sloot tussen de kant waar wij
op staan en waar de kat zich bevindt. De medewerkers van de dierenambulance zijn hierop afgegaan
om de situatie te bekijken.
Eenmaal ter plaatse zagen zij dat de sloot erg breed
was. Je kon er dus niet zomaar komen. Omlopen en
via het treinspoor was ook geen optie, waar de kat
zich bevond stond het vol met bramenbossen. De
sloot was ook te diep en te modderig om er met het
waterpak doorheen te gaan. Na overleg met elkaar
en de meldpost hebben zij besloten om de brandweer te bellen. Zij zijn meteen gekomen om ons te
komen helpen. De brandweer heeft hun ladder naar
de overkant gegooid en zijn er 2 brandweermannen
overheen gelopen om de kat te zoeken. Het zoeken
ging erg lastig omdat de kat angstig was geworden
en weg dook tussen de bramenbossen. Na veel
zoeken zijn wij de actie gestopt omdat het niet lukte.
De kat kon er voor kiezen om de andere kant op te
lopen en via het spoor de waterkant te verlaten.
Dag 2:
In de ochtend kregen wij weer een melding over
de kat dat hij er nog steeds zat. Na overleg op de
meldpost hebben wij de optie bedacht om een

ladder met planken naar de overkant te leggen zodat
de kat er overheen kon lopen. Aangezien de kat weer
angstig was geworden door het geluid om zich heen
hebben wij alles zo gelaten en afgezet met lint. Wij
hoopten dat de kat als het rustig was er vanzelf over
zou lopen. Helaas is dit niet gebeurd.
Dag 3:
Een bewoonster in de buurt hoorde de kat nog steeds
en is op de ladder gaan zitten. Zij heeft vertrouwen
gewonnen bij de kat en heeft hem zo naar haar toe
kunnen lokken. Eenmaal toen de kat haar vertrouwde
kon zij de kat pakken en naar de overkant brengen.
Iedereen was erg blij dat de kat is gered en hij weer
veilig naar zij baasje kon.

De kat bleek een bekende van ons te zijn. Onze enige
echte Hankie de beroeps avonturier die heel Purmerend door gaat en op zoek is naar actie.
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WERKZAAMHEDEN
DIERENAMBULANCE WATERLAND
U heeft vast wel eens onze ambulance zien rijden en bij u zelf gedacht: “wat doen die eigenlijk?”

S

tichting Dierenambulance Waterland is een op basis van professionele beroepskrachten en vrijwillige
krachten draaiende organisatie, die zich al sinds 5 augustus 1978 inzet voor de eerste hulp, transport,
opvang van dieren in nood en van zieke en van overleden dieren.
Dierenambulance Waterland beschikt over een huurpand, twee volledig ingerichte ambulances met mobiele
zuurstofapparatuur, vang/dwangmiddelen etc., een kadaverauto en een tweepaardstrailer.
Alle chauffeurs zijn gecertificeerd om EHBO te bieden op de ambulance en om een meldkamer te besturen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het verlenen van eerste hulp aan zieke of gewonde dieren op straat en in huis.
Dieren in nood en/of zwerfdieren transporteren naar een dierenarts en/of dierenopvangcentrum
Klinische ritten van dieren samen met hun eigenaar, die zelf niet over vervoer beschikken, voor transport van
en naar de dierenarts, dierenasiel, dierenpension, dierencrematorium of begraafplaats
Transport van aangemelde kadavers van (zwerf-) dieren
In opdracht van verschillende instanties bieden wij hulp aan dieren o.a. bij een woningbrand, verkeersongeluk, huisuitzetting en inbeslagname
In beslag genomen dieren transporteren naar een aangewezen justitiële opslaghouder
Alleen in geval van nood: opvang en verzorging van dieren
Het bijhouden van een gevonden en vermiste register
Het geven van voorlichting op scholen en verenigingen
Het chippen en registreren van honden en katten

EXTRA BEVOEGDHEDEN:
•
•
•

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

Deze laatste 2 punten kunnen ingezet worden bij gevaarlijke en agressieve dieren.
Naast alle basis materiaal heeft Dierenambulance Waterland ook:
•
•
•
•

2 Katten vangkooien
2 katten opdrukkooien
2 Honden vangkooien
2 knaagdier vangkooien
Deze kunnen gebruikt worden bij moeilijk vangbare dieren
• 3 mobiele zuurstof automaten
• Op het terrein van de DAW staat een niet verplaatsbare container waar allerlei transportmiddelen, dekens
en manden klaar staan voor calamiteiten.
Regio Noord-Holland kan hier gebruik van maken als dit nodig mocht zijn

ONS WERKGEBIED:
Beets
Beemster (Midden)
Beemster (Noord)
Beemster (Zuid Oost)
Beemster (West)
Broek in Waterland
Den Ilp
Edam
Etersheim
Hobrede
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Ilpendam
Katwoude
Kwadijk
Landsmeer
Marken
Middelie
Monnickendam
Oosthuizen
Overleek

Purmer
Purmerend
Purmerland
Schardam
Uitdam
Volendam
Warder
Watergang
Zuiderwoude

EEN “BIJZONDERE” VOGEL
GEBRACHT AAN DE MELDPOST
03-07-201 Purmerend

D

eze prachtige watervogel werd bij ons binnen
gebracht omdat hij zwak en mager was. Hij lag
op het erf van de boerderij van de meldster. Deze
vogel krijgen wij zelden binnen dus was het voor
ons ook een hele verassing.
Een Jan van Gent.. Wat is dat eigenlijk?
Een Jan van Gent is een grote watervogel. Ze kunnen
wel 102 cm groot worden en 3 kg zwaar. Als ze hun
vleugels strekken zijn ze ongeveer 180 cm breed.

Ze duiken op spectaculaire wijze naar vis en kunnen
daarbij een snelheid van 100 km/uur mee behalen.
Hun lichaam is wit en de kop is okergeel. Langs de
ogen hebben ze een blauwe oogring. De veren zijn
wit en hebben zwarte vleugelpunten. Hun snavel is
groot en scherp. Hier kan onze medewerkerster over
meepraten aangezien zij bij het vangen van de Jan
van Gent met beide armen langs de snavel kwam. Er
zaten meteen 2 krassen op haar armen en begon te
bloeden. Gelukkig waren de verwondingen niet heel
erg en stopte het bloeden snel.

DIERENARTSEN REGIO WATERLAND
•

Dierenkliniek Grevelingenmee
Tel. (0299) 648000
0900-3437362

•

Dierenkliniek Waterland
Tel. (0299) 435674
0900-3437362

•

Dierenartsenpraktijk Purmerend
Tel. (0299) 421000
0900-3437362

•

De Dieren Spiegel
Tel. (0299) 323644

•

Dierenartspraktijk Edam
Tel. (0299) 748071

•

Dierenkliniek Oosthuizen
Tel. (0299) 401370

•

Dierenartsenpraktijk Monnickendam
Tel. (0299) 653031

•

Dierenartsenpraktijk Weidevenne
Tel. (0299) 471074

•

Dierenkliniek Broek
Tel. (020) 3316661

•

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

•

Dierenartsenpraktijk Landsmeer
Tel. (020) 4821854
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DE DIERENAMBULANCE VERDIENT
MIJN STEUN
VINDT U HET OOK BELANGRIJK DAT DIEREN, WAAR ANDERS NIET MEER
NAAR OMGEKEKEN WORDT, GEHOLPEN WORDEN? WIJ VERGETEN ZE NIET.
Het hele jaar door helpen wij deze dieren, dag in dag uit, door weer en wind staan onze gediplomeerde
medewerkers en vrijwilligers klaar om deze dieren te helpen.
Mede daarom zijn wij trots op onze medewerkers en vrijwilligers.
HELPT U OOK MEE?
Wij vragen niet veel, alle kleine beetjes helpen mee.
De ambulance kan en mag nooit stilstaan.
Ik zeg altijd; Iedere dag is voor ons dierendag.
Pim Langereis
WIJ STAAN 24 UUR, 7 DAGEN IN DE WEEK OOK OP ZON-EN FEESTDAGEN KLAAR.

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

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

Ja, ik word donateur van de Dierenambulance!

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

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

, ik help de Dierenambulance met een éénmalige gift

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

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

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

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

Periodieke giften

Voorwaarden voor het aftrekken
van periodieke giften

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

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

UW HOND OF KAT LATEN CHIPPEN BIJ
DE DIERENAMBULANCE PURMEREND

S

inds 22 December 2004 zijn er 2 medewerkers bekwaam/
bevoegd om een Identificatiechip bij een hond/kat onder de
huid te injecteren.
• wij berekenen GEEN consult
• wij berekenen alleen de identificatiechip en het registreren van
uw hond/kat
• Wij chippen uw huisdier voor € 22,50
• Eventueel komen wij ook bij u thuis, dan brengen wij wel voorrijkosten in rekening
• Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met:
0299-436084/432338
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OVERWEEGT U DIERENAMBULANCE
WATERLAND FINANCIEEL TE STEUNEN?
Doet u dit dan rechtstreeks aan de Stichting dierenambulance
Waterland, ING (NL 78 INGB 000) 4056417 en niet via bijvoorbeeld Dierenlot, Dierenbescherming, Stichting Menodi of welke
andere organisatie dan ook. Want wij zijn hier niet bij aangesloten en krijgen hier geen geld van!!
Wij hebben geen jaarlijkse collecte, wel kunt u onze collecte
bus tegen komen bij dierenartsen, dierenwinkels e.d.

LOSLOPENDE KOE OP DE N244
18-05-2017 Purmerend N244 richting Volendam

V

ia de meldkamer van de politie kregen wij
de volgende melding binnen: Er is een koe
ontsnapt en zij loopt nu op de rotonde van de
N244. Kunnen jullie ons hierbij assisteren?

Nadat de koe weer op het erf stond kwam de boer
aan en heeft haar weer lekker in het weiland gezet.
Gelukkig is het goed gegaan want dit had natuurlijk
heel anders kunnen aflopen. Alle weggebruikers
waren heel erg blij dat de koe weer veilig in het
weiland stond.

Met gepaste spoed zijn wij direct
op deze melding afgegaan. Op
het moment dat wij ter plaatse
kwamen was de koe inmiddels al
van de rotonde af en liep de koe
op de weg naast het weiland. De
koe wou natuurlijk terug naar haar
“vrienden”.
Gelukkig was de koe rustig en liep
wat rond te grazen. Met behulp van
auto’s en de ambulance was de
weg afgezet en konden de medewerkers van de dierenambulance
de koe terug begeleiden naar het
weiland.

VERMISTEN EN AANGETROFFEN DIEREN

D

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

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

EEN NIEUWE WERKNEMER VOOR DE
DIERENAMBULANCE
15-05-2017 Purmerend, Volume
Er is een nieuwe werknemer bijgekomen voor de
dierenambulance. Haar naam is Jacyntha. Ze is 23
jaar en net afgestudeerd van de opleiding dierverzorging management. Ze is begonnen bij ons als

stagiaire en is hierna blijven plakken als vrijwilliger.
Aangezien de drukte toe nam bij ons hebben wij er
voor gekozen om haar aan te nemen. Wij zijn erg blij
met deze nieuwe aanwinst!

GEIT IN DE PROBLEMEN
14-06-2017 Neck, Kanaaldijk (Nekkermolen)

V

ia de meldkamer van de brandweer komt de
volgende melding bij ons binnen:

gen van de handhaving die ter plaatse is een
melding van een geit in de problemen, zit verstrikt in
een ketting. Kunnen jullie het dier helpen? “
De brandweer stelt de hulpverlening in dit geval uit
aan ons.
Zodra wij ter plaatse komen zien we dat één van
beide geiten behoorlijk verstrikt zit met zijn kop.

Het dier springt onrustig heen en weer en lijkt niet
makkelijk benaderbaar van wegen de situatie.
Langzaam maar zeker lopen we rustig de dijk af
richting de geit. Vervolgens weten we het dier te
pakken en weten met moeite de ketting van de kop af
te krijgen.
Van blijdschap maakt het dier enorme bokkensprongen en moeten onze mensen maken dat ze
wegkomen anders raken zij verstrikt in de ketting
waarmee het dier vast staat.
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NALATEN AAN DE STICHTING
DIERENAMBULANCE WATERLAND

H

echt u er waarde aan dat de zorg voor dieren in
nood gewaarborgd is? Dan kunt u overwegen om
hieraan een bijdrage te leveren door na te laten aan
een goed doel dat zich inzet voor dierenwelzijn.
Zonder al onze vaste donateurs, giften en
nalatenschappen kan de Dierenambulance niet zijn
werk doen.
Als u wilt bepalen wat er met uw nalatenschap
gebeurt, kunt u de notaris een testament laten
opstellen. U bepaalt dan aan wie u uw bezittingen wilt
nalaten na uw overlijden. Zo kunt u ook Stichting
Dierenambulance Waterland in uw testament
opnemen.
Waarom de Dierenambulance
Waterland in uw testament?
Door onze stichting in uw testament op te nemen helpt
u ons om ook in de toekomst ons werk voort te kunnen
zetten. Nalaten aan de Dierenambulance kan op twee
manieren: met een legaat of door de stichting als
erfgenaam op te nemen in uw testament. Beide zaken
kunt u laten regelen door een notaris. Wijzigingen
aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Als u
kinderen heeft en geen testament heeft opgemaakt
zijn uw kinderen automatisch uw erfgenamen. Heeft u
geen kinderen en geen testament dan erven uw
familieleden. Als u geen wettelijke erfgenamen heeft
en geen testament opmaakt, vervalt uw nalatenschap
aan de staat. In deze gevallen kunt u dus overwegen
om via uw testament een of meerdere goede doelen
als erfgenaam aan te wijzen.

Legaat
Een legaat is een bepaling in een testament die
aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of goed
(zoals bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u
gekozen persoon of organisatie.
Erfstelling
Een erfstelling is een vastgesteld deel (een percentage)
van uw bezit dat door middel van een testament aan
de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u bijvoorbeeld
de Stichting Dierenambulance Waterland in uw testament tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dit dat
onze stichting in aanmerking komt voor (een deel van)
de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepaling in het
testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle
rechten van anderen (legaten, boedelkosten en
eventueel overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun
erfdeel.
Speciale regeling belasting
Over nalatenschappen moet, boven een wettelijk
bepaald vrijgesteld bedrag, belasting worden betaald.
Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde
van de nalatenschap. Goede doelen die door de
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overheid zijn erkend, zoals Dierenambulance Waterland betalen geen successierechten. U bent er in dat
geval zeker van dat de gehele geldsom van de
nalatenschap daadwerkelijk bij het door u gekozen
goede doel terecht komt.
Een testament opmaken
Een testament laten opmaken is makkelijker dan u op
het eerste gezicht misschien zou denken. Een oriënterend gesprek van een half uur met een notaris is gratis.
De kosten van een testament opmaken zijn afhankelijk
van uw wensen: hoe complexer het testament hoe
kostbaarder. Voordat u besluit om over te gaan tot het
opstellen van een erfstelling of een legaat, wilt u hier
natuurlijk eerst goed over nadenken. Uw notaris kan u
adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met
algemene vragen over nalatenschappen kunt u
terecht bij de notaristelefoon (0900-346 9393, elke
werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op internet: www.
notaris.nl
Wij zijn aangewezen als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI)
Zie www.belastingdienst.nl en gebruik het programma
ANBI opzoeken
Schenken bij leven. Wat houd dat In?
Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift
geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw
belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus
mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het
belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde
geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf
voor kiezen om het voordeel te houden of weg te
schenken aan de instelling van uw voorkeur.
Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan
voor giften gedaan aan instellingen die door de
Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI’s).
De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrekbare giften.
Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen
ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het
belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is
een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering
komen op het inkomen in box I,II of III.
Voor meer informatie:
www.anbi.nl

ONGEWENST DIER OP ZOLDER
08-07-2017 Purmerend, Bernhard Nieuwentijdstraat

B

egin van de middag komt er een melding binnen.
“Mevrouw er zit een kat op mijn zolder en die is
niet van mijn buurvrouw.”
Wij geven aan dat onze mensen nog bezig zijn met
nog een melding en dat het daarom nog even op
zich zal laten wachten voor ze er kunnen zijn.
Inmiddels is wel bekend dat het om een rode kat gaat.
Aangezien er bij de dierenambulance vele katten als
vermist opgegeven zijn, zoeken wij in de map naar
een match. En ja hoor, 1 vermiste kat voldoet aan de
beschrijving van de zolderkat.
De eigenaar word gebeld en deze geeft aan meteen
naar het opgegeven adres te gaan.

wel is en gaat opnieuw de vlizotrap op.
Even later worden wij opnieuw gebeld. Een hoop
lawaai, gelach en gegil op de achtergrond.
Het dier is gevangen en zit beneden, het is een
mechanische pluche hond waarvan de batterij ineens
is gaan werken.
Wij mogen de hond hebben zodat wij deze op
scholen kunnen gebruiken tijdens een voorlichting
over ons werk.

Slechts een kwartier later meld de buurvrouw van
de melder zich. Ze vertelde ons dat de mogelijke
eigenaar heeft gekeken en hij weet zeker dat het zijn
kat niet is.
Sterker nog, het is geen kat, het lijkt veel meer op een
klein beertje. Aangezien het dier ook rare geluiden
maakt en het donker op de zolder is durft niemand
echt goed te kijken.
De man is toch wel heel nieuwsgierig wat voor dier het

EGEL VAST TUSSEN EEN JACUZZI
24-07-2017 Purmerend, Springfontein

M

et de volgende gedachte zijn wij naar deze
melding toe gegaan: Een egel tussen een
jacuzzi dat kan toch haast niet?
Bij aankomst zagen wij dat de egel inderdaad
tussen een jacuzzi lag. De egel was zo’n 80 cm naar
beneden gevallen en lag in het gat tussen de jacuzzi
en het hout. Voorzichtig hebben wij geprobeerd de
egel te verschuiven naar een grotere opening. Dit
lukte uiteindelijk. We moesten natuurlijk heel voorzichtig zijn omdat je de egel en de stekels niet wilt
beschadigen.
Bij de grotere opening konden wij de egel oppakken
en hebben de egel meegenomen naar de meldpost.
Gelukkig heeft de egel niets overgehouden aan dit
avontuur.
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ENORM GROTE KARPER GEVONDEN
22-05-2017 Purmerend, Koperslagerstraat

karper had de ziekte waterzucht.
Wat is waterzucht?
Waterzucht is een ziekte die vaak
voorkomt door nierfalen en komt
vaak voor bij vijvervissen. De vis
krijgt een opgeblazen buik, de
schubben gaan uitstaan, de vis
krijgt evenwichtsproblemen en
de ogen kunnen gaan uitpuilen.
Wanneer u er snel bij bent is de vis
nog te behandelen. Mocht u deze
symptomen zien bij uw vis neem
dan direct contact op met uw
dierenarts.

V

oor ons een vreemde
melding omdat wij niet
vaak in aanmerking komen met
karpers. De melder had een grote
opgezwollen karper gevonden in
de sloot.
Ter plaatse zagen wij de karper in
het water liggen. Hij was enorm en
het leek wel alsof hij elk moment
kon knappen. Wij hebben de karper
met een net uit het water gehaald.
Van de melder mochten wij zijn
prullenbak lenen en hebben die
met water gevuld. Zo kon de karper
vervoert worden naar de dierenarts.
Het dier is helaas ingeslapen. De

KITTEN BIJNA IN DE VERSNIPPERAAR
Purmerend Baanstee 06-06-2017

E

en medewerker van een afvalverwerkingsbedrijf
kwam dit kleine poezemeisje tegen in een takkenbos.

|
Hij bedacht zich geen moment en heeft het diertje (dat
slecht 4 weken oud en amper 200 gram woog) opgepakt en
naar de dierenambulance gebracht.
Bij ons kreeg ze de beste verzorging die wij haar konden
bieden.
Uiteindelijk besloot een medewerkster het poesje in huis te
nemen en heeft haar de naar Bonita gegeven.
Inmiddels is Bonita al 20 weken oud en weegt zij al 2 kilo.
Een flinke dame dus die heerlijk ondeugend is.
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KAT MET ENORME KLITTEN
29-05-2017 Oosthuizen, Fontijnkruid

D

e oude poes lag rustig in de tuin van de melder. De melder dacht eerst dat het dier was aangereden.

Toen de ambulance ter plaatse kwam zagen de medewerkers dat het niet ging om een aangereden kat maar
om een oude kat. De kat was uitgedroogd en zag er verwaarloost uit. De kat had enorme klitten op zijn rug
zitten.

Wij zijn met de kat naar de dierenarts gereden. De kat heeft daar
een infuus met vocht gekregen en
de klitten zijn weggeschoren. Er
moest zoveel weggeschoren dat
het net leek alsof er een tweede
kat naast lag. Oudere katten
krijgen vaak problemen met hun
vacht omdat ze die zelf niet meer
goed kunnen bijhouden. Het is
daarom erg belangrijk dat als je
een oudere kat hebt, je de kat
vaak genoeg borstelt om de vacht
bij te houden. Onze medewerkers
hebben de kat meegenomen naar
de meldpost. Op 30-05-2017 is de
kat helaas overleden.

“INBREKEN” VOOR EEN VOGEL IN EEN
LUCHTBUIS
29-05-2017 Purmerend, Avondzon

D

e melding stond in de ochtend al gepland,
maar we kwamen er pas in de middag aan toe.

Al het personeel was al naar huis en de recreatiezaal
was al gesloten. Maar wat doe je als het raam open
staat en je weet dat het vogeltje nog steeds in het
afzuigsysteem zit?? door het raam dan maar.

En jawel we kwamen 2 dames tegen in de gang
die precies konden vertellen hoe, wat en waar. We
hebben het jonge kauwtje kunnen bevrijden en
verblijft momenteel in onze noodopvang. Het kauwtje
en alle andere vogels die bij ons verblijven zullen
morgen naar de vogelopvang in Midwoud gebracht
gaan worden.
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SAMENWERKING MET DIEREN OPVANG
AMSTERDAM (DOA)

Z

o’n 85 Waterlandse dieren zijn dit jaar naar de
Amsterdamse Dierenopvang (DOA) gebracht.
De samenwerking tussen de Purmerendse
dierenambulance en het asiel verloopt soepel,
vinden beide partijen.

,,We doen eerst altijd een onderzoek en houden het
dier een of twee dagen hier. Kijken of het dier gechipt
is en we plaatsen foto’s op onze facebookpagina. Als
we de eigenaar binnen die dagen niet vinden, dan
gaat het dier naar Amsterdam.’’

Deze maand gingen er twaalf katten, drie konijnen en
twee hamsters naar Amsterdam. Het zijn voornamelijk
katten uit de regio Waterland die in het asiel terechtkomen. Dit jaar zijn er in totaal 67 katers en poezen
door de dierenopvang verzorgd. Verder zijn er dit jaar
zeven honden, negen konijnen en nog twee hamsters
naar het asiel gebracht.
Zwerfdieren en huisdieren waar de eigenaren afstand
van doen, worden sinds dit jaar door het Amsterdamse
asiel opgevangen. Voorheen gingen zij naar het asiel
in Purmerend, maar die vangt sinds dit jaar geen
zwerf- en afstandsdieren meer op. De gemeentes
hebben hiervoor gekozen, omdat het Amsterdamse
asiel goedkoper is.
De meeste dieren worden eerst door de Dierenambulance Purmerend opgevangen. Het Amsterdamse
asiel is hier heel blij mee en is heel tevreden over de
samenwerking.
Ook Pim Langereis van de dierenambulance heeft
geen opmerkingen over het asiel. ,,Het loopt altijd
op rolletjes. We hebben ook een sleutel, dus kunnen
er altijd terecht. Het grote voordeel is dat er een
dierenarts aanwezig is daar. Dus dieren die het nodig
hebben, worden meteen opgeknapt.’’Al voegt hij wel
toe dat dieren die door de ambulance gevonden
worden, niet meteen naar het asiel gaan.

Sinds de opvang niet meer in Purmerend is, worden
steeds meer Waterlandse dieren gechipt, vertelt
Langereis. ,,Ik heb wel het idee dat dat mensen heeft
wakker geschud. We blijven ook benadrukken hoe
belangrijk het is om te doen.’’
Bron: NHD 24-08-2017

PIZZA VOOR DE DIERENAMBULANCE?
29-05-2017 Purmerend, Volume

O

peens stond er een jonge man aan de
deur van de meldpost. Wij hadden geen
idee wat hij hier kwam doen maar hij stond
met 3 pizza’s in zijn handen. Onze collega’s
vroeg aan hem: Kan ik je helpen? Ben je hier
wel op het juiste adres?
De jonge man vertelde ons dat hij GRATIS pizza’s
rondbracht voor bedrijven. Hierop antwoordde
onze collega: Wat lekker! Maar waarom?
Domino’s pizza’s was vanaf nu om 16:00 al
open en dat wilde men graag met ons vieren.
Onze collega nam de pizza’s aan en bedankte
de jongen vriendelijk. Het gehele team heeft
genoten van de pizza’s, heel veel bedankt
Domino’s!!
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OVERVERHITTING

H

et lijkt maar niet tot vele mensen door te
dringen. Warm weer en evengoed honden in
een auto achter laten.

Dit in tegenstelling wat veel mensen denken en zelfs
adviseren om alleen de oorlellen, de voetzolen, de
liezen en de oksels te koelen.
Een dier raakt oververhit door bv.
• Opsluiting in een auto bij warm weer
• Naast de fiets mee laten rennen bij warm weer
• Hond/Kat op balkon achter laten
• Opsluiting van konijn/cavia in een hok op bv
balkon of in de zon
• Te veel inspanning bij warm weer
Hoe weet u of uw dier oververhit geraakt is, wat zijn
de symptomen?!
Het dier gaat zeer heftig hijgen en klinkt daarbij
benauwd. De lichaamstemperatuur loopt hoog op
(meestal al goed te voelen boven op de kop).

Landelijk

nieuws op:

oververhitting!!!

16-05-2017 Bouvier

sterft in auto door

in Limburg is een bouvier overleden nadat zijn
eigenaar hem in zijn bloedhete auto had laten zitten.
De dierenpolitie heeft nog geprobeerd het dier te
redden door hem te koelen met een natte doek, maar
dat mocht niet meer baten. De eigenaar is aangehouden.
Zondag 21-05-2017: Purmerend, Burg. D. Kooimanweg. 4
honden in een auto in de volle zon.
Eigenaar loopt doodgemoedereerd boodschappen
te doen. De politie heeft de auto opengemaakt en de
honden er uit gehaald.
De lichaamstemperatuur van de 2 New Foundlanders
(met zeer dikke vacht) is inmiddels opgelopen tot 39.8.
De honden worden zo goed mogelijk gekoeld om
erger te voorkomen. Eén van de kleinere honden zit
opgesloten in een plastick vervoerskooi en heeft het
behoorlijk warm. De andere hond maakt gelukkig een
minder oververhitte indruk. Als de eigenaren terugkeren bij hun auto reageren ze zeer verontwaardigd.
Ze beseffen duidelijk niet wat oververhitting betekend.
Wat is oververhitting eigenlijk??!!
Bij oververhitting beginnen de eiwitten in het bloed dik
te worden, het hart moet sneller pompen en de vitale
functies kunnen uitvallen.
De hersenen zijn een complex orgaan, het brein is
opgebouwd uit vele tientallen miljarden neuronen
(zenuwcellen). De hersenen besturen en coördineren
sensorische systemen, beweging, gedrag en
homeostatische lichaamsfuncties zoals ademhaling,
bloeddruk,en LICHAAMSTEMPERATUUR.
Het belangrijkste dat je moet koelen is dus altijd de
kop.
Natuurlijk mag de rest van het lichaam gelijktijdig
gekoeld worden. Ga hiermee net zo lang door tot de
lichaamstemperatuur weer tot de normale waarden
terug gekeerd is.
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VELE DIEREN DUPE VAN
ONVERANTWOORDELIJK GEDRAG VAN
MENSEN

O

ok in Juni, juli en augustus zijn de nodige
dieren het slachtoffer geworden van
onverantwoordelijk gedrag van hun eigenaren.

08-08: 2 witte sierhoenders (jonge haantjes) werden
gedumpt bij de ingang van het Beusebos in Neck.
Beide haantjes zijn naar de opvang (het ganzenparadijs) in Drenthe gebracht.
04-06: Werd een hond in Amsterdam gevonden,
mee naar Purmerend genomen. Thuis bleek het niet
te gaan met de eigen hond. Vervolgens is hij via
de dierenambulance naar het asiel in Amsterdam
gebracht. Daar verblijft de hond nog altijd.
14-07: 2 hamsters aangetroffen in de struiken langs
de atletiekbaan in de molenwijk van Purmerend.
Hamsters en hun baaltje zaagsel komen daar niet
vanzelf. Beide diertjes zijn gered en via Dierenopvang
Amsterdam herplaatst.
30-08: Witte Dwerghamster op een grasveldje
gedumpt. De eigenaar deed dat nota bene waar zijn
dochtertje bij stond.
Dierenpolitie heeft de zaak zeer hoog opgenomen.
04-09: Grasparkietje in een doos achter gelaten in het
park van de Gors.

15-07: Hond vastgebonden aan een hek in Uitdam.
Dankzij de vele aandacht via facebook heeft de
eigenaar zich bij de politie gemeld. De hond kreeg hij
niet terug. Een flinke boete zal hij moeten ophoesten.
24-07: 2 tamme kittens werden in Landsmeer aangetroffen.
Via de dierenambulance en Dieren Opvang
Amsterdam zijn de diertjes herplaatst.
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