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voorwoord
Door Pim Langereis, voorzitter

L

ieve mensen, Op de
allereerste plaats wil ik
iedereen hartelijk danken
voor de geweldige steun die
wij dit jaar hebben mogen
ontvangen. Zo werden wij
blij verrast door initiatieven
van banken, winkels en
particulieren waaronder
nog jonge kinderen die
dankzij hun inzet geld
hebben ingezameld.
Met deze bedragen
konden wij de nodige materialen
vervangen en/of nieuw aanschaffen.
De wetgeving aangaande mishandeling en verwaarlozing van dieren is eindelijk aangepast. Wij zijn
erg blij dat er een dierenpolitie is gekomen. Het is
goed dat het een neutraal team vanuit de politie en
justitiële wereld is. Inmiddels is de samenwerking met
de dierenpolitie en LID Landelijke Inspectie Dienst
Dierenbescherming uitgegroeid tot een op elkaar
afgestemd team van hulpverlenende instanties.

De dierenpolitie of LID nemen indien nodig dieren in
beslag, de dierenambulance haalt ze op en brengt
ze weg. Ook in beslag genomen overleden dieren
kan de (dieren)politie gebruik maken van een grote
koelkist die bij de dierenambulance staat. Deze
dieren moeten tijdelijk gekoeld (niet ingevroren)
blijven tot er een pathologisch onderzoek kan plaats
vinden.
Steeds meer mensen zien in hoe belangrijk
het werk van een dierenambulance is, die
dag en nacht klaar staat voor dier en mens.
Het afgelopen jaar is heel druk geweest, wij hebben
weer honderden dieren kunnen helpen.
Wij wensen iedereen
een goed uiteinde
en een heel goed en
gezond 2015 toe.
Zorg goed voor het dier
en wees altijd alert op
dierenleed.
Pim Langereis.

boa constrictor bijt EigEnaar
Purmerend, 19-09-2014:

I

n een Purmerendse woning is de eigenaar van
een ﬂinke Boa Constrictor door zijn eigen slang
gebeten. De man bloedde hevig en heeft hulp van
anderen ingeroepen om het bloeden te stelpen.
Aangezien zijn slang los in de woonkamer kroop werd
in eerste instantie de medewerkers van de handhaving
ingeschakeld. Omdat zij ook niet veel aan de situatie
konden veranderen werd de dierenambulance er bij
geroepen. De slang van zo’n twee en halve meter lang
lag inmiddels opgekruld achter de verwarming, een
plek waar bijna niet bij te komen was. In overleg met de
eigenaar is de slang door medewerkers van de dierenambulance met veel moeite uit zijn schuilhoek gehaald
en teruggeplaatst in zijn terrarium.
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Een nestje bouwen is zo
moeilijk niet
Vogels bouwen hun nesten soms op de meest onlogische plaatsen, althans dat vinden wij mensen.
Deze lente en zomer kregen wij verschillende
meldingen binnen met de vraag:
wat moet ik daar nu mee?
Een meerkoet was zeer druk in de weer geweest
om een nest te bouwen op de zwemplank van een
pleziervaartuig dat afgemeerd lag in de Where in
Purmerend. De eigenaar van de boot wilde graag
een weekendje weg, aangezien de meerkoet al
geruime tijd op haar nest zat te broeden en de eitjes
elk moment konden uitkomen, hebben zij hun weekendje varen maar achterwege gelaten.

zijn voedsel uit de grond haalt, ook de jongen moeten
dat zelf leren. Het is dus zaak dat de jongen op de
grond komen, dat kan alleen door te springen. In veel
gevallen gaat het goed maar in een enkel geval gaat
het helemaal mis en breek zo’n diertje een pootje of
valt zelfs te pletter op straat.
Voor vogels zijn dit bijzonder veilige plekken om hun
nest te bouwen immers roofdieren zoals katten en
andere vogels kunnen niet bij het nest en/of de eieren
komen. Helaas pakt het voor de jongen wel eens
verkeerd uit.

Enige tijd later vond een man een jong vogeltje in
een vierkante buis van zijn boottrailer. Daar had een
meesje haar nestje op gebouwd maar het nestje was
er op een gegeven moment ingezakt. De dierenambulance medewerker kon 1 jong vogeltje nog redden,
een tweede jong was helaas al overleden.
Scholeksters hebben de gewoonte om op platte
daken te broeden. Zij leggen hun eieren tussen het
grind. De jongen die een schutkleur hebben zijn niet
te onderscheiden tussen de kiezels, mits zij heel stil
blijven liggen. Maar een Scholekster is een vogel die

Wat kunt u doen als uw
huisdier vermist is?
Het formulier ”uw dier vermist”
invullen op onze website.
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

Zie ook:

www.amivedi.nl
www.dierenopvangcentrumwaterland.dierenbescherming.

Dierenartsen regio Waterland
•


•


•


•
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Dierenkliniek Grevelingenmeer
Tel. (0299) 648000
0900-3437362
Dierenkliniek Waterland
Tel. (0299) 435674
0900-3437362
Dierenartsen praktijk Purmerend
Tel. (0299) 421000
0900-3437362
Dierenartsen praktijk Weidevenne
Tel. (0299) 471074

•


•

•

•


De Volendamse Dierenkliniek
Tel. (0299) 366709
0900-3437362
Dierenkliniek Oosthuizen
Tel. (0299) 401370
Dierenartsen praktijk Monnickendam
Tel. (0299) 653031
Dierenartsen praktijk Landsmeer
Tel. (020) 4821854

Haringhappen

Z

oals elke dag ging ik met mijn boxer Gozer
samen een harinkje happen bij de visboer
op ‘t Gildeplein. Hier kwam ik Pim tegen
van de dierenambulance, ik zag dat hij met
verbazing naar mij en mijn hond keek. Wat voor
ons doodgewoon was geworden, bleek nogal
bijzonder voor iemand met zo’n staat van dienst
als het om omgaan met dieren gaat. Gozer en ik
hebben namelijk een niet alledaagse band, wij
‘lezen’ elkaar.
Zo voel ik wanneer Gozer lacht of chagrijnig is en ik
weet zeker dat hij dat ook bij mij voelt.
Ik spreek nu slechts over honden, maar ik vermoed
dat iedere dierenliefhebber dit gevoel kan beamen
en net als ik dit gevoel niet goed kan verwoorden.
Op verzoek van Pim vertel ik graag over de band
welke er kan bestaan tussen mens en dier.
Want naast alle ellende bestaat er gelukkig ook zoiets
als respect voor dieren.
Nou en of ik respect heb voor mijn jongen!
Wat is nou een haring halen voor je jongen als deze
letterlijk je leven heeft gered toen je bebloed op straat
lag en hij jouw aanvallers verjaagd heeft.
Wat is nou een haring als je jongen met zijn kop op
jouw schouder, diep zuchtend je ademhaling weer
helpt herstellen tijdens hyperventilatie aanvallen.
Wat is een haring voor het jarenlang moeten
aanhoren van het slappe geouwehoer van mij, want
ja: ik praat tegen mijn hond.
Waarom zou je geen haring geven aan je beste

kameraad die je de weg wijst in je werkzaamheden
als hondenfotograaf bij Picmydog.
Maar bovenal zou ik hem zo graag nog een harinkje
willen gegeven voor het vertrouwen dat hij me gaf
toen ik besloot dat hij niet mocht lijden vanwege zijn
nier falen.
Jawel, ik moest mijn beste kameraad laten inslapen.
Gozer stierf in mijn armen en zelfs dat deed hij mooi
om mij tevreden te houden.
In gedachte kijkt hij me nog steeds vuil aan als ik het
lef heb om de visboer voorbij te lopen, dus ja:
‘’Twee harinkies alstublieft…..eentje zonder uitjes en
zuur voor m’n jongen’’

Overweegt u dierenambulance
Waterland financieel te steunen?
Doet u dit dan rechtstreeks aan
de Stichting dierenambulance
Waterland, ING (NL 87 INGB 000)
4056417 en niet via bijvoorbeeld
Dierenlot, Dierenbescherming,
Stichting Menodi of welke andere
organisatie dan ook. Want wij zijn
hier niet bij aangesloten en krijgen
hier geen geld van!!
Wij hebben geen jaarlijkse
collecte, wel kunt u onze collecte
bus tegen komen bij dierenartsen,
dierenwinkels e.d.
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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.
alle 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
1 Honden vangkooi
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

Doedag bij Jumper brengt € 900,voor dierenambulance op
04-10-2014 Purmerend

V

oor de tweede keer stonden wij op
uitnodiging bij Jumper de diersuper aan
de van IJsendijkstraat in Purmerend.
Een zeer goed
georganiseerde en drukbezochte dag.
Niet alleen vele
kraampjes,
doedingen,
voorlichting
en kijkdingen
waren
aanwezig. Ook
het publiek
kwam massaal naar de winkel.
Als dierenambulance waren wij met meerdere
personen en een ambulance in de winkel te vinden.
Wij gaven voorlichting en uitleg over de materialen
die wij in de ambulance aan boord hebben. Maar
ook mochten wij enkele katten van een identificatiechip voorzien. Uiteraard op een verantwoorde wijze in
de (tijdelijk) afgesloten ambulance ingebracht bij de
dieren.
Van enkele honden was het nodig om de nagels iets
korter te knippen, dat deden wij met zorg en liefde
voor de dieren en hun baasjes.

Een van onze mensen had 6 papegaaien mee
genomen die stuk voor stuk lekker relaxt op een speelboom zaten. Ook daar was veel aandacht voor en
hebben wij weer enkele mensen van advies kunnen
voorzien over het op een verantwoorde (moderne)
manier houden van kromsnavels. Er kwamen vogels
die wij mochten kortwieken zodat deze heerlijk mee
naar buiten kunnen. Nageltjes werden geslepen
omdat de puntjes te lang en/of te scherp waren.
Aan het eind van de dag kreeg Pim een cheque van
€ 900,00 in handen gedrukt. Dat enorme bedrag was
door Jumper en haar klanten bij elkaar gespaard.
Inmiddels is voor dit geld een nieuwe mobilofoon
aangeschaft. De oude in één van onze ambulances
was oud en had het begeven. Zonder goede communicatiemiddel tussen ambulance en meldpost is het
bijna niet te
doen om snel,
efficiënt en
goed te werken.
Wij willen dan
ook iedereen
heel hartelijk
danken voor
deze geweldige
dag met dit
prachtige
resultaat

UW HOND OF KAT LATEN CHIPPEN
BIJ DE DIERENAMBULANCE
PURMEREND
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 voorrijkosten in rekening
• Voor informatie of het maken van een afspraak
kunt u bellen; 0299-436084/432338
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Vrachtwagen chauffeur redt
verzwakte zwaan uit het water
15-08-2014. Beemster, Purmerenderweg/Hobrederweg.

W

at een gewoon ritje met de
vrachtwagen voor Andy uit
Bergschenhoek moest worden kreeg
plotseling een andere wending .
In eens stond hij als hulpverlener
langs de kant en kwam in actie.
Vanuit zijn ooghoek zag Andy een zwaan
in de sloot vechten voor zijn leven om
zijn kop boven het water te houden. De
vrachtwagen werd aan de kant gezet
en Andy wist de zwaan uit de sloot te
krijgen. De zwaan bleek erg mager en
verzwakt te zijn.
De dierenambulance heeft de zwaan
opgehaald en door gebracht naar de
vogelopvang.
Hierbij gaat onze dank uit naar Euser
Transport voor het geven van zijn
kostbare tijd aan een dier in nood.

Train de trainer
14-10-2014 Utrecht.
m veilig en snel op en langs de (snel)weg te kunnen werken word er
steeds meer van dierenambulance medewerkers geëist.

O

De samenwerking tussen de FDN (Federatie Dierenambulance Nederland) en Rijkswaterstaat heeft geleid tot
een training aan dierenambulancemedewerkers.
Saskia heeft deelgenomen aan het programma Train de trainer van het programmabureau Incident Management
• En heeft hiermee kennis genomen van de achtergrond van Incident Management
• En van de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten (REVI)
• En kan deze instrueren aan de medewerkers van de dierenambulance
Wat houd deze training in?
Hier boven staat het in beknopte vorm eigenlijk al. Veiligheidsmaatregelen treffen op de plek van een ongeval
(incident).
• Wat moet er worden gedaan als er gewonde dieren op de (snel)weg zijn
• Wie mag dan handelen
• Hoe doen we dat veilig!
Waar is deze training nodig voor?
• Prioriteitsvolgorde afhandeling
• Veiligheid hulpverlener
• Verkeersveiligheid
• Slachtofferhulp
Er is niemand bij gebaat als de hulpverlener iets overkomt en zelf hulp nodig heeft. Ten eerste hebben we een
slachtoffer meer, verkeeronveiligheid, extra hulpverlening op de weg nodig (ambulance/politie). En het dier,
waar het uiteindelijk om ging moet veel langer op zijn/haar hulp wachten.
Door het tonen van verschillende incidenten is het voor ons vele malen duidelijker geworden waarom en hoe er
bepaalde handelingen verricht dienen te worden alvorens op een ziek/gewond of overleden dier af te mogen/
kunnen stappen.
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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

11

Zwaan maakt strike op
bowlingbaan.
15-10-2014 Volendam, Heideweg

I

n de vroege morgen kregen wij een telefoontje
van een jongeman uit Volendam.

Hij kwam net thuis en tot zijn schrik lag er een zwaan
op zijn dakterras, die grenzend was aan zijn slaapkamer. Het zag ernaar uit dat de zwaan tegen zijn
schuifpui aan was gevlogen, de zwaan lag precies
voor zijn deur.
Toen wij richting Volendam gingen wees het navigatiesysteem ons naar het bowlingcentrum de Zedde.

Het bleek te zijn gebeurd bovenop het dak van de
bowlingbaan.
Toen we boven aankwamen zagen we het jonge dier
gelijk liggen, vanuit de jongeman zijn slaapkamer had
je prachtig zicht over het bowlingcentrum heen.
Eenmaal buiten bleek de zwaan inderdaad helaas
overleden te zijn.
Wat een mooie zonnige dag had moeten zijn is met
een klap geëindigd voor deze mooie zwaan.
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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.

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

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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Wat heeft de dierenambulance in
2014 tot nu toe zo al gedaan?!
Regio Waterland
Wij zijn uitgereden voor zieke, gevonden, gewonde en
overleden dieren.
Mede dankzij donaties en giften konden wij in 2014
heel veel dieren uit hun benarde positie bevrijden.
Honden en katten bijvoorbeeld, die slachtoffer waren
geworden van mensen zonder verantwoordelijkheidsgevoel, die hun dieren op straat gezet hadden.
Of dieren die gewoon domme pech hadden. We
stonden klaar in weer en wind, zomer en winter, op
zon- en feestdagen en bij nacht en ontij.

te gaan staat de teller op: 121 katten, 2 honden,
2 hamsters, 23 konijnen, 2 reptielen, 1 eekhoorn, 9
tropische vogels en 9 hanen.
In werkelijkheid kostte dat meestal meer moeite dan
uit dit stukje blijkt. Sterker, het kostte meestal uren

wachten en geduld hebben voordat dieren zich lieten
oppakken, en vaak moesten we er meerdere keren
op af.
In verreweg de meeste gevallen konden wij de dieren
een helpende hand bieden. We brachten vogels voor
deskundige en langdurige verzorging naar vogelopvangcentrum De Bonte Piet in Midwoud. Ook bij ons in
de meldpost werden vele verzwakte vogels verzorgd.
We haalden in de steek gelaten zieke, honden, katten,
konijnen en andere knaagdieren op om ze door een
dierenarts te laten behandelen. Enzovoort, enzovoort.
Van de volgende dieren hebben wij nooit een
eigenaar kunnen achterhalen. Met nog 1 maand

Maar we deden en doen dat met volle overtuiging en
inzet, want er bestaat niets dankbaarder dan dieren
helpen die anders bezweken zouden zijn aan ziektes
of verwondingen. En daarmee staat voor ons vast dat
wij door blijven gaan om dieren in nood te helpen.
Dit alles kost geld, veel geld! Daarom hebben wij uw
hulp nodig. Als begunstiger, als donateur. Dan bent
u iemand die niet alleen zegt dat “die jongens en
meiden van de Dierenambulance goed werk doen”
maar bent u iemand die ons aan het rijden houdt.
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Namens ons en de hulpbehoevende dieren danken
wij u voor uw aandacht.

Stage
Week
Stage Week
Hallo, ik ben Michelle en ik ben 15 jaar ik zit op het Clusius college. In het 3de en 4de jaar lopen we een
maatschappelijke stage. Ik heb er dit jaar voor gekozen om bij de dierenambulance te gaan want ik hou heel
erg veel van dieren en ik was benieuwd waar de dierenambulance zich allemaal voor inzet. Vanaf het eerste
moment dat ik binnen kwam had ik het gelijk naar mijn zin. Ik werd overal bij betrokken en mocht mee op pad
en helpen om de dieren te verzorgen. Ik heb in deze week ook gezien dat er veel mensen zijn die hun dier
verwaarlozen of mishandelen. En dat vind ik heel erg ,maar gelukkig bestaat de dierenpolitie en de dierenambulance want die zorgen ervoor dat de dieren een beter leven kunnen krijgen. Ik heb het die week heel erg
naar mijn zin gehad en als er even geen melding was dan ging ik spelen met mijn grote vriend Max. Ik heb
heel veel bewondering voor Pim en Saskia en de andere vrijwilligers / medewerkers want ze doen dit met veel
liefde en passie. Ik ben nu ook een vrijwilliger geworden omdat ik het heel erg leuk vind en ik kan niet wachten
om weer terug te komen.

Michelle

Max
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Uitbraak vogelgriep
16-11-2014 Nederland
ok alle dierenambulances in Nederland
worden ernstig beperkt in hun werk. Lees
hier meer over in onderstaande uitleg.

O

Vogelgriep (aviaire influenza, AI) is een verzamelnaam
voor verschillende griepvirussen die gevaarlijk zijn voor
onder meer kippen, eenden en kalkoenen. Sommige
soorten vogelgriep kunnen mensen besmetten.
Bijvoorbeeld H5N8. Sinds 16 november 2014 is
vogelgriep vastgesteld bij 4 pluimveebedrijven. Om
de vogelgriep in Nederland te bestrijden, zijn op 23
november 2014 nieuwe maatregelen genomen.
Alle getroffen bedrijven zijn geruimd, dat wil zeggen:
de dieren zijn gedood en afgevoerd. Andere maatregelen zijn vervoersverbod voor pluimvee en andere
gevogelte.
Dat betekend dat ook de dierenambulances zwaar
getroffen worden en zeer belemmert zijn in hun werk.
Gedurende de standstill (72 uur) mag er geen gevogelte verplaatst worden. Dieren in nood zullen dus ter
plaatse geholpen moeten worden. Gevogelte in nood
kan men ter plaatse helpen door bijv. dierenarts te
laten komen en het dier uit zijn lijden te verlossen.”
Andere dieren mogen wel worden vervoerd, doch
de toegang tot een agrarisch veebedrijf is verboden.
Tijdens de algemene ledenvergadering (op zaterdag
22-11-2014) van de Federatie Dierenambulances
Nederland is er nog contact geweest met het crisisstaf

van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteiten
(NVWA). Er werd ons uitdrukkelijk medegedeeld dat
de dierenambulances zich nog steeds aan deze
regel moeten houden. De minister van Economische
zaken Sharon Dijksma is de aangewezen persoon om
de verscherpte regels voor de dierenambulances
te verruimen of liever nog om de beperkingen in te
trekken. We wachten dus met spanning af en hopen
dat de vogelgriep verder niet door zal zetten.
30-11-2014: Opnieuw is er vogelgriep geconstateerd
bij een legkippen houderij. Tot op heden heeft het
ministerie nog steeds geen informatie en/of richtlijnen
richting dierenambulances in Nederland gestuurd.
Kortom, wij en onze collega’s weten het simpel weg
niet meer.

Vanuit de aandacht van de hond
28-11-2014 Zaandam
Op uitnodiging van onze collega’s Zaanse Stichting Dierenzorg hebben
vijf van onze mensen een lezing bijgewoond.
Titel van de lezing “vanuit de aandacht van de hond”, over het belang
van de eigen beleving van honden, en hun emoties, ook in relatie met
de mens.
De lezing werd gegeven door José De Giorgio-Schoorl van Learning
Animals, Instituut for Zoöantropology. Website: www.learning-animals.org
De missing van Learning Animals is om de cognitieve kant van de dieren
te benadrukken om zo een plek te geven aan hun nieuwsgierigheid, hun
ontdekkingsgedrag en hun ontwikkelingsmogelijkheden. De relatie met
dieren en het werken met dieren vanuit de zoöantropologische benadering is van fundamenteel belang voor het welzijn van mens en dier,
omdat zoöantropologie staat voor een relatie zonder (fysieke of mentale)
spanning.
Het was een zeer interessante lezing over intrinsieke waarde (eigenwaarde) van het dier. Het is altijd goed om een keer op een andere manier tegen het gedrag van dieren aan
te kijken. Alle begrippen werden goed uitgelegd en de lezing was voor iedereen goed te begrijpen.
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Poes Luna, inmiddels een
bekendheid
Purmerend
Enkele jaren geleden werd de dierenambulance voor
een zeer magere “zwerf” kat geroepen naar het Karekietpark in Purmerend. Aangekomen zagen wij daar
een slanke schildpadpoes die zich redelijk makkelijk
liet oppakken en mee nemen naar onze meldpost. Wij
kwamen er achter dat de poes een chip had en wij
belde enthousiast de eigenaar in de veronderstelling
dat de poes al geruime tijd van huis was en vreselijk
gemist werd. De eigenaar gaf aan dat de poes
s’ morgens nog thuis geweest was om te eten. Dat ze
zo slank (lees mager) was kwam omdat ze een schildklier probleem heeft zo vertelde de eigenaar ons.
Luna, zo heet ze dus, werd opgehaald en ging weer
terug naar huis in de omgeving van het Karekietpark.
Een maand of wat later werden we gebeld door
iemand die een magere kat achter zich aan had
lopen en of deze aan de meldpost gebracht kon
worden. De poes bleek voorzien te zijn van een chip.
Ook nu was het Luna en ook nu kwam de eigenaar de
poes ophalen.
En dan ineens dagelijkse meldingen van een magere
“zwerf” kat bij de flats aan de Oostervenne in Purmerend. Luna blijkt een poes te zijn die graag uit eten
gaat bij andere mensen. Telkens vertelden wij het
zelfde verhaal: de poes is bij ons bekend, ze heel
Luna, is een donkere schildpadpoes en woont daar.
Ze heeft een schildklier ziekte en wordt behandeld en
goed verzorgd door de eigenaar. Meestal belden wij
de eigenaar ook meteen weer op zodat zij haar weer
naar huis konden halen.
Afgelopen zomer heeft Luna een nieuwe bedelplek
uitgekozen namelijk het winkelcentrum aan het
Leeuwerikplein in Purmerend. Bijna dagelijks en soms
tientallen keren per dag werden wij gebeld over Luna.

En ook nu vertelden wij keer op keer het verhaal.
Gelukkig zijn de meeste mensen gerust gesteld na
onze uitleg maar in een enkel geval werden/worden
wij voor rotte vis uitgemaakt of men dreigt per direct
de donatie op te zeggen omdat wij niets deden/doen
voor een poes in nood. Nu is het zo dat niet de dierenambulance maar de eigenaar verantwoordelijk is en
blijft voor het welzijn van zijn/haar dier. We hebben de
eigenaar dan ook gevraagd om een pamflet ,met de
nodige informatie er op, in en rond het winkelcentrum
op te hangen.
Ondanks het pamflet werd Luna toch weer een keer
bij de dierenambulance gebracht door iemand die
haar zielig vond en kennelijk geen pamflet gezien
had. Waarschijnlijk zullen we nog wel vele malen over
Luna gebeld worden, ze is nog niet zo erg oud. Wel
hopen we dat Luna deze winter wat vaker thuis zou
willen blijven.

Slang in coniferen, echt of nep?
09-11-2014 Purmerend

B

ij het winterklaar maken van de tuin
troffen bewoners aan de Marianne van
Hogendorpstraat tot hun schrik een slang aan.

Het dier dat in de coniferen hing was zo’n 50 cm lang
volgens de melder en hij had zijn tongetje uit zijn bek.
Tijdens ons gesprek aan de telefoon begon de vrouw
enigszins te twijfelen aan de echtheid van het dier.
Aangezien het verder niet bewoog en de kleur ook
wat moeilijk te omschrijven was dacht de bewoonster
ook nog aan een speelgoedslang. Voor de zekerheid
hebben wij toch een ambulance gestuurd naar het
opgegeven adres. Daar constateerde onze medewerker dat het om een overleden echte slang ging.
Het dier is meegenomen en tijdens het afvoeren naar
de destructie bleek het toch om een rubberen speel-
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goed slang te gaan.
Wat kan nep toch echt lijken!

Ingezonden gedichtjes en verhalen

Pien

Er is een wonder geschied!
Purmerend, 08-06-2014
roken wij, na ongeveer vijf dagen weg geweest te zijn, in de studeerkamer een zeer onaangename lucht en
mijn man verbond dat meteen aan Pien. Hij heeft zelf geprobeerd achter een inbouwkast te komen, maar
uiteindelijk met hulp van de timmerman dat open gekregen. Wij dachten een ontbonden lijkje aan te treffen,
maar het blies!
We hebben de dierenambulance gebeld en Pim kwam snel. In overleg hebben we een vangkooi geplaatst en
tegen 23:00 uur hoorden we de klap. Pim en Saskia zijn weer gekomen en hebben Pien meegenomen om een
nachtje te observeren.
Ze kon rechtop zitten, maar haar huid stond rechtop en ze had ‘luddeveddu’
Straks komen ze haar weer terugbrengen!!!!
Wij hadden het niet voor mogelijk gehouden; precies een maand is ze zoek geweest.
Ze is achter de kast gekomen door op (onze borsthoogte) achter de TV te springen en daar is ze tot op vloerhoogte neergekomen.
Wonderbaarlijk.
Ze had dus misschien wel de paling geroken, maar er nooit meer bij gekund.
Wij zijn gelukkig!
Geschreven door P. en T. Schmal
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hond rEnt 2 dagEn rond in
purmErEnd
11-11-2014

N

a 2 dagen rond gerend te hebben is Dugo de
Appenzeller Sennenhond eindelijk weer op zijn
erf in de Wijdewormer.
Dugo was zijn erf afgegaan achter de vrouwtjes aan
en wist de weg niet meer terug te vinden.
Door heel Purmerend werd hij gesignaleerd, zo liep
Dugo in Weidevenne en zo liep hij in de Purmer. Het
tweede probleem was, Dugo liet zich niet zo maar
pakken en was niet gewend aangelijnd te worden,
zelfs niet door zijn eigenaar. Meerdere pogingen zijn
er geprobeerd, maar Dugo wist elke keer goed van
zich af te bijten en weg te rennen.
Vele mensen die Dugo zagen lopen belde direct de
dierenambulance, waarop wij weer de eigenaar
belde om de locatie door te geven.

Uiteindelijk is Dugo uitgeput op Meerland aangetroffen en sprong van blijdschap zo de auto in van
zijn baasje, wat hij nog niet eerder in zijn leven had
gedaan.
Wij willen iedereen danken die zich ingezet heeft om
Dugo weer veilig op zijn erf te krijgen.

bozE oEhoE valt wEEr aan
Purmerend 27 noV. 14

D

e wel beruchte Oehoe die al 6 jaar
met zijn vrouwtje zijn plekje benut
ter hoogte van het Kwadijkerpark, heeft
concurrentie van nog een derde Oehoe.
Uilen zijn erg territoriaal en beschermend naar het
nest toe waar eventueel jongen zouden kunnen zitten.
U kunt dan vast wel begrijpen dat een derde, nog
onbekende oehoe het mannetje van streek maakt en
op scherp stelt.
Deze nog onbekende oehoe heeft voor veel reuring
gezorgd in Purmerend. Het boze mannetje voelt
namelijk de drang om sterker en beter te zijn dan
de indringer. Daarom gaat meneer steeds weer op
pad om van zich te laten horen, zijn vrouwtje en nest
veilig te stellen en zijn vrouwtje blij te maken met een
heerlijke maal. Daar zijn helaas al een aantal slachtoffers bij gevallen waarvan een recentelijk ter hoogte
van Kwadijkerpark.

Nu is een uil de slimste nog niet! De uil staat al jaren
symbool voor wijsheid, maar slim kan je ze echt niet
noemen. Ze weten alleen wat ze moeten weten om te
overleven en meer dan dat weten ze ook echt niet! Ze
maken nog wel eens wat foutjes…
Ze zien niet 3D zoals wij, ze zien 2D en moeten de
diepte inschatten door het hoofd verticaal in rondjes
te bewegen. Ze kunnen de ogen ook niet draaien
zoals wij, de ogen van een uil zitten vast. Uilen
moeten daarom het hoofd horizontaal draaien om de
omgeving te verkennen.
Dat zorgt af en toe voor wat problemen. Soms kunnen
ze de diepte niet juist inschatten en vliegen ze ergens
tegen aan of belanden in het water.
Ook zien ze bij mensen alleen de bovenkant, het
kapsel dus.
Ze zouden het kapsel kunnen aanzien voor een lekker
maaltje, ook camera’s met flitsen worden verward
met ogen waardoor ze de aanval kunnen inzetten.
DUS PAS OP!! Mocht je in de schemering de deur
uit gaan, bedek je hoofd met bijvoorbeeld een
capuchon of paraplu. Dat lijkt namelijk niet op een
dierlijk vachtje en zal het de aandacht van de uil ook
niet aantrekken.
Let ook goed op uw dieren! Grote dieren (middenslag
honden en katten) zijn voor de Oehoe’s te groot, maar
kleine dieren zoals bijvoorbeeld Chihuahua’s kunnen
wel aanlokkelijk zijn. Mocht u de uil zien, maak geen
foto’s met flits!
Dank u.
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WIJ WENSEN U EN UW HUISDIER(EN) EEN
GELUKKIG 2015, MAAR WEES EXTRA ALERT OP
UW HUISDIER(EN) RONDOM DE JAARWISSELING.
Net als knallende kurken en oliebollen hoort vuurwerk
voor ons bij het inluiden van het nieuwe jaar. Maar voor
huisdieren betekent het afsteken van gillende keukenmeiden en rotjes veel angst en stress. Hierbij willen wij
graag een waarschuwing geven aan dier eigenaren en
vuurwerkbezitters.
Beperk het afsteken van vuurwerk tot oudejaarsavond/
nieuwjaarsnacht. Daarmee kan je zo veel leed voorkomen.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:
December 2012

Wat een gezellig feestje moest worden in de Rijp liep op een persoonlijk drama uit voor een bewoner. Zijn
hondje Joep schrok verschrikkelijk van een stuk vuurwerk dat af ging, hij rende in blinde paniek van zijn baas
weg. Wat zijn baas ook probeerde, Joep luisterde echt niet meer en bleef maar rennen tot... hij voor de ogen
van zijn baas op de N244 dodelijk werd aangereden. Joep was op slag dood en zijn baasje bleef in shock
achter

December 2013

Poes Rocky kwam angstig binnen gerend nadat er vuurwerk was afgeschoten. De eigenaar van Rocky zag
ineens bloed op de plek waar de poes langs was geslopen en hij ging op onderzoek uit. Hij zag tot grote
ontsteltenis een flinke lap huid los hangen onder haar buikje. De dierenambulance heeft de poes opgehaald
en naar de dierenarts gebracht. Het is heel goed mogelijk dat de geschrokken Rocky door het vuurwerk haar
vel losgescheurd heeft doordat zij ergens aan is blijven hangen.

Jaarwisseling 2014/2015

Ook dit jaar staan wij voor u en uw huisdier(en) klaar rondom de jaarwisseling.
Mocht u een verdwaald, angstig of gewond dier buiten aantreffen, kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen per
week bellen op ons alarmnummer 0299-432338.
Tips op de dag zelf:
• Het gebruik van kalmerende medicijnen is niet ideaal. In sommige gevallen wordt het dier wel verdoofd,
maar blijft het gehoor hetzelfde. Soms wordt het dier zelfs gevoeliger voor geluid. Dan is het dus nog
steeds angstig, maar kan er niet op reageren. Als de hieronder beschreven alternatieven niet werken,
overleg dan altijd met je dierenarts voor de juiste medicatie;
• Laat je hond op oudejaarsnacht al voor 22.00 uur aangelijnd uit;
• Houd katten in huis en zorg dat kattenluik, ramen en deuren gesloten zijn;
• Stel het avondeten van je huisdier uit tot later op de avond. Als dieren hongerig zijn, hebben zij minder
aandacht voor het vuurwerk;
• Laat je dier liefst zelf een plekje in huis opzoeken waar het zich prettig voelt;
• Zorg dat vogel(s) niet vlak bij het raam staan, zij kunnen zich letterlijk dood schrikken van harde knallen
• Sluit de gordijnen, laat het licht aan en zet radio of TV aan. De prikkels van buiten vallen dan iets minder op;
• Zorg dat je dier gechipt en geregistreerd is en zijn naamkokertje om heeft. Mocht hij onverhoopt weglopen
of ontsnappen, dan kan hij sneller met je herenigd worden;
• Troost je dier niet overdreven. Het dier krijgt daardoor bevestigd dat er iets mis is en dat zijn angst terecht is.
Gedraag je zo normaal mogelijk;
• Straf je dier niet bij een angstige reactie;
• Ook voor pony's en paarden geldt dat ze met de jaarwisseling beter af zijn als ze binnen staan.
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