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VOORWOORD

2018

is een druk jaar geweest met mooie
en minder mooie momenten. Vele
meldingen wisten wij tot een goed einde te
brengen.
Dag in dag uit, door weer en wind, zon- en feestdagen staan onze gediplomeerde medewerkers en
vrijwilligers klaar om dieren te helpen die het zo hard
nodig hebben. In verre weg de meeste gevallen
konden wij de dieren een helpende hand bieden.
We haalde in de steek gelaten, zieke honden, katten,
vogels en anderen dieren op om ze door een dierenarts te behandelen enzovoort, enzovoort ...
In werkelijkheid kostte dat meestal meer moeite dan
u denkt. Sterker: het koste meestal uren wachten en
geduld hebben voordat dieren zich lieten oppakken,
en vaak moesten we er meerdere keren op af. 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 dagen liggen te lijden. En
daarmee staat voor ons vast dat wij door blijven gaan
om dieren in nood te helpen. 2018 was ook een mooi
jaar, vele bedrijven hebben aan ons gedacht mede
door ons 40 jaar bestaan. Verschillende acties werden
op touw gezet en dat leverde mooie bedragen op.

DIERENLOT: GEEN STEUN
VOOR DIERENAMBULANCE
WATERLAND
Omdat Dierenlot een grote, rijke organisatie is, maakt
het voor hen mogelijk om in de landelijke publiciteit
te treden. In hun reclame spotjes geven zij aan: dat
duizenden vrijwilligers zich inzetten voor dieren in nood
ook bij u in de buurt. En dat u een organisatie in uw
buurt kunt steunen door € 1,85 p/m over te maken
aan Dierenlot. Dit klopt, maar niet in regio Waterland.
Wij zijn de enige organisatie in Waterland die dag en
nacht voor de dieren in nood klaar staan, maar geen
geld van Dierenlot en/of Dierenbescherming krijgt.
Wanneer wij mensen vragen, steunt u de dierenambulance Waterland? Horen wij vaak: ja ik ben donateur
van Dierenlot en daar krijgen jullie toch geld van? De
reclame is dus misleidend en werkt erg in ons nadeel
en lopen hierdoor vele donateurs mis.
Wij zijn van mening: wanneer jezelf je geld binnen
haalt en beheerd, ook zelf beslissingen kunt nemen
over o.a. merk en type auto, inrichting en uitstraling,
kleding en materialen e.d. En wat wij zeer belangrijk
vinden: alles is en blijft eigendom van onze stichting
en kan niet afgenomen worden. Om dit laatste te
waarborgen hebben wij u als donateur heel hard
nodig, u bent al donateur voor
€ 12,50 p/j dat is € 1,42 p/m. Het neemt niet weg
dat Dierenlot een goede sponsorwerver is, waar veel
ambulance diensten, vogelopvangcentra, etc…
gebruik van maken.

DIERENARTSEN REGIO WATERLAND
• Dierenkliniek Grevelingenmeer
Tel. (0299) 648000
0900-3437362
• Dierenkliniek Waterland
Tel. (0299) 435674
0900-3437362
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• De Dieren Spiegel
Tel. (0299) 323644
• Dierenartspraktijk Edam
Tel. (0299) 748071
• Dierenkliniek Oosthuizen
Tel. (0299) 401370

• Dierenarts Purmerend
Tel. (0299) 421000
0900-3437362

• 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

KLANKBORDGROEP
DIERENWELZIJN
De stad Purmerend 2018-2022

W

ij zetten een klankbordgroep dierenwelzijn
op. Het doel van die groep is om mensen van
de dierenambulance, dierenasiel, dierenartsen,
onderwijs en ambtenaren met elkaar in contact te
brengen en integraal te adviseren over zaken die
met dieren te maken hebben.
Controle en handhaving op de omgang met dieren
is een belangrijk thema voor de klankbordgroep,
bijvoorbeeld bij circussen en vogelshows, maar ook
diervriendelijk populatiebeheer. Het in de gaten
houden van de effecten die we in de nota dierenwelzijn hebben opgeschreven, past ook bij de taken van
de klankbordgroep.

De groep, bestaande uit Wethouder dierenwelzijn, een
ambtenaar Dierenwelzijn en ecologie, Handhaving,
Dierenpolitie, Dierenartsen, Vogelopvang de Bonte
Piet, Kinderboerderij de Ridder, Dierenambulance,
Dieren Opvang Amsterdam en de Dierenbescherming, zijn 21 november bij elkaar geweest. Deze
eerste keer was onder andere bedoeld om elkaar en
elkaars vakgebied beter te leren kennen. Met zijn alle
zien wij de toekomst positief tegemoet en hopen op
een goede samenwerking waarin we elkaar kunnen
steunen en daar waar nodig is elkaars verlengstuk
kunnen zijn.

UITGEKOZEN VOOR GOEDE
DOELEN ACTIES
Oktober-november-december 2018

Z

o mochten wij als goed doel afgelopen jaar
mee doen met de jeugdsponsoractie van Deen.
Mensen die boodschappen deden bij Deen kregen
sponsormunten, deze konden vervolgens in een
koker worden gedaan voor een organisatie binnen
Purmerend.
Dit heeft onze organisatie een bedrag van € 1075,38
opgeleverd. Waar wij super blij mee zijn.
Een groot deel van dit bedrag is gebruikt voor de
aanschaf van een nieuwe mobilofoon die onmisbaar
is in de ambulance.
Ook mochten wij mee doen met “Rondje Koemarkt”
georganiseerd door de mannen van Tafelronde 60
Waterland, waarbij restaurant bezoekers voor
€ 50,- in 3 restaurants mochten dineren. Een deel van
dit bedrag ging naar de dierenambulance. Ook dit
heeft ons een mooi bedrag opgeleverd van € 500,Voor dit bedrag zullen er een aantal jassen voor de
medewerkers worden besteld.

Als klap op de vuurpijl hebben wij ook nog een mooie
donatie gekregen van Arie van de Berg uit Edam.
Deze meneer verkocht kerststukjes waarvan een deel
naar de Dierenambulance ging. De opbrengst heeft
een mooi bedrag van € 400,- opgeleverd.

ONZE DANK IS GROOT AAN:
Deen Makado
Deen Wagenweg
Deen Hoofdkantoor
Restaurants:
Kozee
De Stallen
Tabasco
Arie van de Berg uit Edam
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AFSCHEID VAN MOZES
29-10-2018 Purmerend

D

at we ook verdrietige dingen mee maken bij de
dierenambulance, daar kan iedereen vast wel
een beeld bij vormen. Want we krijgen geregeld
meldingen van dieren die zijn dood gereden. Dat
dit jezelf als medewerker van de dierenambulance
kan overkomen, daar sta je niet snel bij stil. Toch
overkwam mij dit met mijn eigen kat.
Op een vrijdagochtend ontglipt Mozes de zeven jarige
Pers toen ik s ’morgens vroeg het oud papier in de
container ging gooien. Mozes komt nooit buiten, maar
heeft al 2 weken drang om de deur uit te willen, wat
hem deze ochtend dus ook lukte. Niets vermoedend
zit ik aan de koffie, ik heb Mozes wel al een paar keer
geroepen en verwacht dat hij wel terug zal komen.
Dan gaat de telefoon. Wanneer mijn collega haar
naam niet noemt maar vraagt of het uit komt dat zij
belt, weet ik al, dit is foute boel… En inderdaad….
ik wordt gebeld met de mededeling dat mijn kat is
overleden en bij de dierenambulance is. Ik schrik,
maar ook mijn collega Mandy die mij het slechte
nieuws brengt.
Dan breekt een periode van verdriet aan. Wat is er
met Mozes gebeurd? Was hij er erg aan toe? En was
hij op slag dood of heeft hij pijn geleden? Dan sta je
ineens aan de andere kant en kan je je heel goed
voorstellen hoe het voelt wanneer je iemand belt met
zo`n verdrietig bericht….

Ik besluit Mozes op te halen, mijn collega heeft hem in
de afscheidskamer neergelegd, onder een dekentje.
Waarschijnlijk is hij de straat uit gelopen en heeft hij
de grote weg willen oversteken wat hem fataal is
geworden. Mozes is niet lang buiten geweest, want
de melding van een dode kat langs de weg kwam vrij
snel nadat Mozes naar buiten is gegaan.
En dan kom je thuis, moet je je kinderen vertellen
dat Mozes niet meer leeft. Kinderen in tranen … De
overige huisdieren snuffelen nog even aan Mozes en
dan krijgt hij een mooi plekje in de tuin.
Wat zullen we
hem missen,
onze mooie, lieve
Moosje-Troosje.
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KAT ACHTER URINOIR
29-12-2018 Purmerend Nieuwstraat

W

ij kregen een melding van Bar La Grande dat
er een kat vast zou zitten onder het urinoir. In
het herentoilet stond een grote roestvrijstalen urinoir
en daar onder en achter een rvs schot zat de kat.
Via een gat aan de zijkant konden wij met een
zaklantaarn naar binnen schijnen. Het zou wel eens
de vermiste kat Rikky kunnen zijn uit de Hoogstraat. De
mogelijke eigenaresse was ook aanwezig, maar kreeg
geen contact met de kat. De kat was boos, gromde
hard en was niet van plan om zelfstandig tevoorschijn
te komen.
Het schot was maar voor een deel naar voren te halen
maar net niet dat deel waar de kat zich bevond.
Maar nu…….hoe krijgen we hem eruit. Door de stress
en angst, reageerde hij niet op de stem van zijn
mogelijke baasje. Hij verroerde zich niet en er kwam
een diep gegrom vanachter het schot vandaan. Ze
moesten hem proberen te lokken met iets lekkers, hij
had hoogst waarschijnlijk wel trek na al die weken
opgesloten gezeten te hebben..
Op ons verzoek ging de bareigenaar worst halen en
ze hoopten dat hij zo uit het gat zou komen. Een plak
ham werd door het gat richting de kat geworpen
waarop het dier zich omdraaide en halverwege zijn

schuilplek kwam zitten om te eten. De bareigenaar
trok het schot zover mogelijk omweid, en onze
medewerker wist met één hand de kat in zijn nekvel
te pakken. Hij had duidelijk honger en was niet van
plan om de plak ham nog los te laten. Gauw met de
andere hand de kat onder het achterwerk ondersteund en omhoog getrokken om hem vervolgens
direct veilig te stellen in een vervoersmand Chipcontrole gaf uitsluitsel. Dit was de vermiste kat Rikky uit de
Hoogstraat.
De eigenaresse was al sinds 13 november 2018 haar
kat kwijt vanuit het centrum van Purmerend. Overal
had ze al gezocht en in het winkelcentrum pamfletten
opgehangen, zonder resultaat. De eigenaresse van
de kat was door het dolle heen en moest huilen van
geluk.
Begrijpelijk, je kat al zo lang kwijt zijn en dan levend
en wel terugvinden, dat is voor ons ook wel even
een slik momentje. Gelukkig liep er door het urinoir
constant water, waarvan hij kon drinken en zo heeft hij
het al die weken kunnen overleven. Naar omstandigheden, is de kat in gezonde toestand weer lekker mee
naar huis genomen. Nu kan hij rustig bijkomen van
dit avontuur en kan hij verwend worden met lekkere
hapjes. Een goed eind zo aan het eind van 2018.

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.

AANMELDEN VAN ZWERFDIEREN!

Zwerf en gevonden dieren kunnen ten alle tijden
aangemeld worden bij de dierenambulance. U
kunt dit telefonisch doen of een gevonden formulier
invullen via onze website www.dierenambulancepurmerend.nl onder kopje Gevonden dieren. Foto
van het dier toevoegen en wij gaan er mee aan de
slag. Ten eerste zullen wij in onze vermisten bestand
zoeken of het aangemelde dier daar in voorkomt.
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We gaan in overleg met de vinder of het dier
gebracht kan worden naar onze meldpost, of dat
de dierenambulance het dier komt ophalen, of dat
de vinder de keuze maakt het gevonden dier zelf
te willen verzorgen. Indien een dier niet voorzien is
van een chip, plaatsen wij het dier op onze website
en facebook pagina in de hoop een eigenaar te
vinden.

AANMELDEN VERMISTE DIEREN!

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

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 beroeps,- en vrijwillige krachten
draaiende organisatie, die zich al sinds 5 augustus 1978 inzet voor:
Het verlenen van eerste hulp aan zieke of gewonde dieren op straat en in huis.
Dieren in nood en/of zwerfdieren transporteren naar een dierenarts en/of dierenopvangcentrum
Klinische ritten van dieren samen met hun eigenaar, die zelf niet over vervoer beschikken naar de dierenarts, dierenasiel, dierenpension
Transport naar dierencrematorium of begraafplaats
Transport van aangemelde kadavers van (zwerf-) dieren
In opdracht van verschillende instanties bieden wij hulp aan dieren o.a. bij een woningbrand, verkeersongeluk, huisuitzetting en inbeslagname
In beslag genomen dieren transporteren naar een aangewezen justitiële opslaghouder
48 uurs opvang van zwerfdieren waarna zij naar Dieren Opvang Amsterdam vervoerd zullen worden
Het bijhouden van een gevonden en vermiste register
Het geven van voorlichting op scholen en verenigingen
Het chippen en registreren van honden en katten
Nagels knippen/vijlen van knaagdier, hond, kat en vogels
Kortwieken van kromsnavels

Daarnaast geven wij telefonisch advies o.a. bij:
• overlast en gevaarlijke situaties door zwanen
• vogel tegen raam gevlogen
• overdag aantreffen van een rondlopende egel
• vleermuizen in huis
Dierenambulance Waterland beschikt over een huurpand, twee volledig ingerichte ambulances met mobiele
zuurstofapparatuur, vang/dwangmiddelen etc., een kadaverauto en een tweepaardstrailer.
Alle chauffeurs zijn gecertificeerd om EHBO te bieden op de ambulance en om een meldkamer te besturen.

EXTRA BEVOEGDHEDEN:
•

2 medewerkers zijn gecertificeerd met “het opmerken en omgaan met dierenmishandeling op een forensische verantwoorde wijze”.
• Vaste medewerkers hebben bevoegdheid om een blaaspijp te gebruiken
Het laatste punt kan ingezet worden bij gevaarlijke en agressieve dieren.
Naast alle basis materiaal heeft Dierenambulance Waterland ook:
• 2 Katten vangkooien
• 2 katten opdrukkooien
• 2 Honden vangkooien
• 2 knaagdier vangkooien
Deze kunnen gebruikt worden bij moeilijk vangbare dieren
• 3 mobiele zuurstof automaten
• Op het terrein van de DAW staat een niet verplaatsbare container waar allerlei transportmiddelen, dekens
en manden klaar staan voor calamiteiten.
Regio Noord-Holland kan hier gebruik van maken als dit nodig mocht zijn
		

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

Edam
Etersheim
Hobrede
Ilpendam
Katwoude
Kwadijk
Landsmeer

Marken
Middelie
Monnickendam
Oosthuizen
Overleek
Purmer
Purmerend

Purmerland
Schardam
Uitdam
Volendam
Warder
Watergang
Zuiderwoude
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PURMERENDSE DAKDUIFJES
18-10-2018 Purmerend, Waagplein

D

at duiven soms voor overlast zorgen is vast
geen verassing. Vandaag kregen wij een
melding van een bewoner die inderdaad ook last
bleek te hebben van een familie duiven die zich in
een ruimte tussen zijn woning en die van zijn buren
hadden gevestigd.

De bewoner draait veelal nachtdiensten en werd elke
ochtend uit zijn slaap gehouden door het “geroekoe”
van de duiven. Wij wilden dat de bewoner gewoon
weer lekker kon gaan slapen en namen een kijkje op
zijn dakwoning. Helaas hebben wij het probleem niet
voor hem kunnen oplossen, maar het leverde ons wel
een prachtig uitzicht op de binnenstad van Purmerend op.

DUMPPLAATS KIPPEN EN HANEN
Middelie 2018

O

p een afgelegen plekje in
Middelie dat net buiten de
gemeente valt, word bij regelmaat
kippen en hanen gedumpt en zelfs
jaren geleden een heel mager
hondje. Zo zijn er ook in 2018 tien
tallen kippen en hanen in opdracht
gevangen door ons.
Kippen en hanen die wij hebben
gevangen zijn naar Akka’s ganzenparadijs in Drenthe gebracht.
Dumpen en vangen is in de eerste
plaats erg onprettig voor de dieren
maar ook voor alle betrokken
instanties die opdraaien voor de
kosten om de dieren te vangen en te
transporteren. De dumpplek is onder
de aandacht van de dierenpolitie
en de wijkagent en er word gekeken
of er camerabewaking geplaats
kan worden. Dit is en blijft een lastig
dilemma voor ons, waar doe je goed
aan. Deze vraag stellen wij ons elke
weer af. Vrijheid kort maar krachtig
of beperkte ruimte, voer en bescherming.
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HAAN BURGGOLF
27-06-2018 Purmerend, Westerweg

H

aan en 3 kippen gedumpt langs de
Purmerenderweg bij de ingang van het
Purmerbos. De kippen waren vrij tam en liepen zo
het kooitje in. De haan daarentegen niet, die zag
de bui al hangen en nam de benen! Hij vluchtte
luidkeels weg en vloog de weg en sloot over
richting het golfterrein.
De medewerkers zijn naar het golfterrein gereden en
hebben de situatie uitgelegd. Met een geleend golfkarretje mochten ze op zoek naar de haan. Na een
“wilde” achtervolging al rennend met een net door
open veld en soms door de bosjes, moesten onze
medewerkers het opgeven. Hij was te snel en ze te slim
af. De kippen zijn tijdelijk ondergebracht in de volière
die achter de meldpost van de dierenambulance
staat. Een medewerker van Akka’s Ganzenparadijs in
Drenthe heeft een aantal dagen later de kippen bij
ons opgehaald.

Hij kreeg zoveel vertrouwen, dat ze op een gegeven
moment een poging waagde met haar collega.
Helaas ging dat niet helemaal zoals gepland, ze
kregen hem niet goed vast en hij ontsnapte weer. Nu
konden ze weer van vooraf aan beginnen. Er werd
een kattenvangkooi gezet en een grote vliegtuig
Bench neergezet, maar nee hoor, onze slimme vriend
trapte er niet in. Tot 19-12-2028! Het was gelukt!!!
De haan was gevangen. Zo zie je maar, geduld is
een schone zaak. Inmiddels is de haan naar Akka’s
ganzenparadijs gebracht waar hij de rest van zijn
leven tussen zijn vrienden mag leven.

Een tijd lang werd de haan niet meer gezien, tot we
een melding kregen van iemand van het golfterrein.
Hij was weer gesignaleerd en liep parmantig over
het terrein. De gasten van het bijbehorende hotel
en de mensen die in de wijken rond het golfterrein
wonen, konden zijn ochtend zang niet waarderen.
En een haan op een golfterrein is ook geen ideale
situatie, dus hij moest gevangen worden. Een tweede
achtervolging volgde zonder resultaat. Bij de derde
poging werd het duidelijk, dat het op deze manier niet
ging lukken. Zodra hij onze opvallende jassen in de
verte al zag, rende hij al schreeuwend weg de bosjes
in. Er werd afgesproken met een vaste medewerker
van Burggolf, dat zij zijn vertrouwen zou gaan winnen.
Weken lang kreeg de haan elke dag op een vaste tijd
eten en zo kreeg hij meer vertrouwen.

SLAGADERLIJKE BLOEDING
2-11-2018 Purmerend, Purmerbos

N

a een rustige vrijdag morgen
kregen wij tijdens het middag
eten een melding binnen over een
hond met een flinke bloeding aan
zijn voorpoot.
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Toen wij ter plaatse waren zagen wij
al snel dat het om een slagaderlijke
bloeding ging, het bloed kwam er
pulserend uit. Dankzij het snel en
nuchter handelen van de eigenaar
die alvast naar de ingang van het
bos was gelopen en de voorpoot wist
af te binden met een riem, konden wij
direct de hulpverlening overnemen.

Met spoed naar de dierenarts er was
geen tijd te verliezen anders zou de
hond komen te overlijden door bloedverlies. De hond werd bij aankomst
bij de dierenarts gelijk onder narcose
gebracht en de operatie kon
beginnen. Uiteindelijk bleek het niet
alleen om een slagaderlijke bloeding
te gaan, maar er was ook een pees
doorgesneden en een spier beschadigd.
Wij wensen Pointer Pepper heel veel
beterschap.

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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WINTERTIPS VOOR DIEREN
In de winter, wanneer het weer kouder begint te worden,
kleden wij ons lekker warm aan. Maar wat kunnen we doen
voor onze huisdieren en de in het wildlevende dieren?
HONDEN

Honden krijgen niet echt meer een wintervacht, dit
komt omdat wij de verwarming thuis vaak aan hebben
staan. Voor honden zonder ondervacht en vooral
kleine hondjes, is een jas geen overbodige luxe.
Met de vorst in aantocht, worden de wegen
gepekeld. Pekel is irriterend voor de voetjes van
onze honden. Smeer de voetzolen in met een beetje
vaseline, om dit te voorkomen. Met lauw water was je
het er weer van af.
Wanneer er sneeuw gevallen is, is het natuurlijk leuk
om met je hond sneeuwballen te gooien. Denk er aan
dat je hond niet teveel sneeuw binnenkrijgt. Dit kan
namelijk zorgen voor maag-darmproblemen bij je
hond.
Pas op met honden op het ijs laten. Ons advies is om
je hond niet op het ijs te laten en bij gebieden met ijs
je hond aangelijnd te houden. Als de hond door het
ijs zakt, komt je hond er niet zelf uit en het is levensgevaarlijk om er zelf achteraan te springen.

KATTEN

De meeste katten gaan minder vaak naar buiten met
het koude weer. Wil je kat toch graag naar buiten,
zorg dan dat je kat altijd weer naar binnen kan.
Kan de kat dit niet, dan gaan ze toch opzoek naar
een warme plek, dit kan in een schuur zijn waarin ze
opgesloten kunnen raken of ze kruipen onder een
motorkap die lekker warm is. Het is raadzaam om in
de winter een klap op je motorkap te geven voordat
je wegrijdt, om de kat die zich daar mogelijk verschuilt
de tijd te geven om weg te gaan.
Buitenkatten in de tuin kun je helpen door een tochtvrije slaapplek met bijvoorbeeld stro te creëren. Wel
altijd doorgeven aan de Dierenambulance om te
controleren of deze kat niet gemist wordt.
Wanneer er een laag ijs op het water komt te liggen,
gaan katten vaak op onderzoek uit op het ijs. Ze zien
niet de zwakke plekken in het ijs en zakken er door.
Ons advies: Hou je kat binnen wanneer er ijs ligt.

te gaan en gebruik liever geen drinkfles. Het tuutje
bevriest eerder.
Cavia's kunnen slecht tegen de kou, die hou je bij
voorkeur binnen en ook altijd lekker met zijn tweeën of
groepje. Zet ze niet in de tocht of bij de verwarming of
andere warmtebron.

IN HET WILDLEVENDE DIEREN

In de herfst bouwen vogels een vetlaag op om
de winter door te komen. Wanneer het koud wordt
en wanneer het langdurig vriest, kan je wat voer
aanbieden. Zorg dat dit goed vogelvoer is speciaal
voor buitenvogels. Voer wat vetrijk is, zoals vetbollen
en zonnebloempitten. Geef geen brood ook niet aan
eenden, geef ze liever granen of havermout. In brood
zit weinig tot geen voedingsstoffen en bevat veel zout.
Als je water aanbiedt, doe dit dan niet in een ijzeren
bakje, hier kunnen vogels aan vastvriezen. Een stukje
gaas over het drinkbakje is aan te raden, zodat vogels
niet gaan badderen en de waterdruppels vastvriezen
aan de vleugels. Wanneer het water bevriest, kan je
ook het ijs vergruizen, zodat de vogels het kunnen
opeten en zo toch vocht binnenkrijgen. Je kan vogels
ook helpen met nachtkastjes op te hangen waar
ze zich in kunnen verschuilen. Veel dichtbegroeide
struiken en bomen in de tuin, bieden ook schuilmogelijkheden voor de vogels.
Egels hebben het moeilijk in de koudere maanden.
Ze moeten genoeg voedsel vinden om aan te
komen, om in winterslaap te gaan. Zie je een egel,
zet dan wat eten voor het beestje neer. Kattenvoer,
meelwormen of speciaal egelvoer, dat te koop is in
een dierenwinkel. Geef ze geen melk, dit is slecht
voor ze. Zie je een egel die ziek oogt, dan kan je de
dierenambulance bellen of het diertje zelf naar een
opvang brengen.

KONIJNEN/KNAAGDIEREN

Een konijn die buiten gehuisvest wordt, kan buiten
blijven in de winter. Zorg wel voor genoeg bodembedekking en extra stro waar ze zich in kunnen nestelen.
Een waterdicht en tochtvrij nachthok is ook nodig.
Haal buiten konijnen nooit naar binnen en andersom.
Konijnen kunnen slecht tegen temperatuurverschillen
en kunnen daardoor ziek worden. Konijnen horen altijd
met zijn tweeën gehouden te worden en in de winter
heeft dit nog een extra voordeel, ze kunnen lekker
tegen elkaar aan kruipen en houden zo elkaar warm.
Ververs het water regelmatig om bevriezing tegen
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13 JARIGE LOIS REDT
13 JARIGE HERDERSHOND
19-09-2018 Purmerend, Jan Ritzema Bosstraat.

V

anmiddag fietste de dertienjarige Lois achter
de Jan Ritzema Bosstraat toen zij in de sloot een
hond zag worstelen om de kant op te komen. Lois
bedacht zich geen moment, zette haar fiets aan de
kant en ging naar de hond toe.
Ze probeerde uit alle macht de hond op de kant te
krijgen, wat niet lukte. Zij vroeg verschillende voorbijgangers of zij de hond kende, wat niet het geval
was en fietste vervolgens verder. Na tien minuten zelf
geprobeerd te hebben belde Lois de dierenambulance voor hulp. Op het moment dat wij ter plaatse
kwamen had zij de hond toch met veel moeite op het
droge weten te krijgen.
Geheel uitgeput door haar strijd en ouderdom lag de
hond Dolly op de grond. Wij hebben Dolly mee naar
de meldpost genomen voor de eerste verzorging en
de eigenaar op de hoogte gesteld.
Een knappe prestatie van Lois aangezien de hond
meer dan 25 kg weegt, geen halsband om heeft en
zelf niet goed in staat was om nog mee te werken.

ALDI KAT

26-10-2018 Purmerend, Poelstraat

E

ind oktober, toen het nog heerlijk weer
buiten was, kregen wij een melding over een
bijzondere winkelaar. Een zwart/witte poes had
besloten de Aldi binnen te trippelen en vond het
daar wel erg gezellig.
Zo lag ze tussen de groente te kroelen en dan lag
ze weer tussen de afgeprijsde artikelen. Wanneer zij
haar hadden buiten gezet kwam zij weer vrolijk binnen
wandelen met de volgende bezoekers. Het personeel
besloot de dierenambulance te bellen voor een
oplossing.
Helaas was zij niet gechipt, dus er werd besloten haar
mee te nemen en haar op te vangen in onze noodopvang. Al snel werd deze winkeldame opgehaald
door de eigenaar en hebben haar gelijk bij ons laten
chippen.
April komt uit de bloemenbuurt en volgens de
eigenaar gaat zij met veel regelmaat zelf even een
boodschapje doen.
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WONINGBRAND EDAM
21-11-2018 Edam

O

p woensdag morgen kregen wij een melding
van de brandweer Edam. Er was een woning
brand geweest maar er was nog een kat aanwezig
die mogelijk rook ingeademd heeft.
Bij aankomst werd ons duidelijk gemaakt dat het om
een keukenbrand ging en dat de kat nog binnen
was. Deze kat zat in de woonkamer verscholen in
een hoekje achter een kast. Tijdens het voorzichtig
wegtrekken van de kast dacht de kat er even snel
vandoor te kunnen gaan. Door snel handelen wisten
wij de kat te pakken en in een vervoersmand te
plaatsen.

avond weer naar huis mocht. Met de woning liep het
minder goed af, de brand was ontstaan in de vaatwasser. De keuken had brand,- water.- en roetschade.
De woonkamer had voornamelijk veel roet schade
waardoor de woning tijdelijk onbewoonbaar verklaard
werd. De eigenaar en de kat werden samen tijdelijk
elders onder gebracht.

Vervolgens zijn we naar de dierenarts gegaan waar
de kat werd gecontroleerd op zijn luchtwegen en
ter observatie moest blijven. Enkele dagen later
vernamen wij van de eigenaar dat de kat dezelfde

BEVALLING PANIEK BIJ POES
06-12-2018 Purmerend, Bovenlandsestraat

E

en zwart/witte poes kwam vandaag in paniek
een woning binnen rennen. Paniek bij de
bewoners aan de Bovenlandsestraat want
zij kregen de poes niet meer naar buiten die
inmiddels zich boven in een slaapkamer had
verstopt.
De reden was achteraf logisch, zij was namelijk
begonnen aan de bevalling. In de woning heeft zij
één kleintje op de wereld gezet waarna de bewoners
ons direct hebben gebeld voor hulp. Wij hebben
moeder en kitten zo snel mogelijk opgehaald.
Binnen enkele minuten na aankomst in onze opvang
baarde zij haar tweede kitten. Moederpoes is erg van
slag, ze wast haar kitten wel maar de nageboorte laat
zij hangen. Nadat wij de navelstreng afgebonden
en doorgeknipt hebben, neemt moedertje de zorg
verder over. De volgende dag namen de bewoners
opnieuw contact met ons op. In de fietsenberging
hebben zij zojuist een pasgeboren kitten gevonden

18

en deze leeft nog. Ook deze kitten is snel opgehaald
en bij moedertje neergelegd die dit gelukkig meteen
accepteerde.
Natuurlijk hebben wij er alles aan gedaan om
de eigenaar van deze lieve zwart/witte poes te
achterhalen. Helaas is ons dit niet gelukt. Moeder en
kinderen zijn uiteindelijk naar het asiel in Amsterdam
gebracht waar zij met open armen ontvangen
werden. Vanuit daar zal er voor allemaal een goed en
blijvend thuis gezocht worden.

ERNSTIG VERMAGERDE POES
AANGETROFFEN
Beemster 19-10-2018

N

a een melding treffen onze collega’s
een ernstig ondervoede poes aan in de
Middenbeemster. En brengen haar direct door naar
de dierenarts waar zij aan het infuus gelegd en van
eten voorzien wordt. Daar knapt ze aardig van op,
kijkt beter uit haar ogen en toont interesse in haar
omgeving.
De verzorging wordt voortgezet in onze noodopvang.
Ze is nog erg zwak, kan niet zelfstandig lopen en zitten
gaat zeer moeizaam. Na het plassen op de kattenbak
gaat ze ook meteen in de bak liggen. Te zwak om er
uit te stappen. Ook lijkt ze een probleem aan haar
rechter voorpootje te hebben, ze kan er niet op
steunen.

Aangezien wij ernstige twijfel hebben aan de (goede)
verzorging van dit dier, besluiten wij in contact te
treden met de dierenpolitie. Het is onmogelijk dat
een poes binnen 24 uur zo ernstig vermagerd dat zij
niet meer kan lopen. Vervolgens is de poes in beslag
genomen en zou overgebracht moeten worden naar
een Justitiële opvang elders in Nederland. De conditie
was zo slecht dat er besloten werd haar eerst te laten
aansterken tot zij vervoerd kon worden, de dierenarts
en dierenpolitie werden hiervan op de hoogte
gehouden.
Helaas is zij op 26-10 om 11:00 uur overleden, alle
goede zorgen hebben niet mogen baten. Die zelfde
dag is zij voor forensisch onderzoek overgebracht
naar de patholoog.

De poes is voorzien van een chip
maar blijkt nog op de gegevens
van de vorige eigenaar te staan
die in Purmerend woonde.
Collega’s gaan naar het desbetreffende adres maar helaas er wonen
sinds vijf jaar andere mensen. Door
middel van een oproep op onze
website en facebookpagina komen
wij in contact met de huidige
eigenaar. Volgens deze heeft de
poes de dag voor ze gevonden
werd nog gewoon gegeten en
was thuis op en van de bank
gesprongen. Vond haar wel is waar
wat mager maar schonk daar geen
aandacht aan.

BUIZERD WIL DE SNELWEG OVERSTEKEN
02-12-2018. A7, Tankstation Esso

D

eze buizerd was neergestreken bij een
tankstation langs de A7. Mogelijk was hij
aangereden en had moeite met vliegen.
Het enige wat hij kon was heen en weer lopen over
de weg. Dat vond de medewerker van het tankstation
niet zo’n goed idee en dus belde zij de dierenambulance. Nog voor de ambulance ter plaatse was, had
het personeel van het tankstation de buizerd weten
te vangen en in een schuur geplaatst. Wij hebben
deze prachtige vogel met zijn indringende wijze
blik meegenomen naar de meldpost ter observatie.
Waarna hij dezelfde dag overgebracht is naar de
vogelopvang in Midwoud.
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VLEERMUIZEN OF VAMPIERTJES
V
leermuizen zijn zoogdieren die echt kunnen
vliegen in tegenstelling tot zweven. Hiertoe zijn
hun vleugels voorzien van een vlieghuid die tussen
de vingers van hun voor- en achterpoten en hun
staart zit. Er zijn veel soorten vleermuizen. Sommige
zeldzame soorten komen slechts op één enkele
locatie voor meestal een grot.

Europese vleermuizen eten meestal insecten, die in
de avondschemer in de lucht gevangen worden met
behulp van echolocatie. Omdat er 's winters nauwelijks insecten rondvliegen, houden de in Nederland en
België voorkomende soorten een winterslaap, waarbij
ze hun metabolisme tot een uiterst laag pitje terugdraaien en hun lichaamstemperatuur maar net boven
het vriespunt blijft. Vleermuizen kunnen tot tientallen
jaren oud worden en planten zich maar langzaam
voort. Ze zijn meestal zeer trouw aan hun standplaats
en overwinteringsplaats. In de Europese Unie zijn alle
soorten bij wet beschermd.
Thermo grafische afbeelding van een vliegende
hond; zijn vleugels houden de lichaamswarmte binnen
Sommige mensen vinden vleermuizen angstaanjagend. Mogelijk gevoed door het feit dat enkele
kleine soorten vampiervleermuizen, uitsluitend in Zuid-,
Midden- en Noord-Amerika van bloed leven, worden
vleermuizen geassocieerd met vampiers. Dat klopt
echter niet, omdat vampiervleermuizen, anders dan
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graaf Dracula en zijn soortgenoten, hun slachtoffers
bijvoorbeeld niet leegdrinken. Ook drinken ze niet bij
mensen, maar bij dieren bloed. Wel kunnen vampiervleermuizen ziekten, zoals hondsdolheid en MERS,
overbrengen[10].
Er doen verhalen de ronde dat vleermuizen per
ongeluk in het haar van mensen vast komen te
zitten. Hoewel niet onmogelijk, is dit wel bijzonder
onwaarschijnlijk. Een losse haar is voor vleermuizen
weliswaar niet te peilen, maar een hele bos haar (en,
nog belangrijker, het hoofd dat daaronder zit) is met
behulp van echolocatie goed te ontwijken. Sommige
harige motten maken wel gebruik van hun beharing
om zich moeilijker vindbaar te maken voor de vleermuis.
Bronvermelding: Wikipedia

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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KITTEN SPRINGT OP MARKERMEER
OVER BOORD EN WORD GERED
12-10-2018 Monnickendam

H

alverwege de avond worden wij gebeld
vanuit een schip dat aan het varen is op het
Markermeer. Zij vinden onder in de kajuit een zeer
angstig katje die daar niet thuis hoort.
Het schip zal om 23:30 uur afmeren in de haven van
Monnickendam en daar zal de dierenambulance
het dier van boord halen. Op het moment dat onze
ambulance ter plaatse is neemt de melder opnieuw
contact met ons op, ze liggen met motorpech op het
Markermeer. Er is hulp onderweg om de passagiers en
bemanning van boord te halen maar het zal nog een
half uurtje duren eer ze aan wal komen.

mende katje toe, wisten het te pakken te krijgen en
aan boord te halen.
Voor alle zekerheid en voor de veiligheid werd het
zeer angstige katje nu in een dubbele doos gedaan.
Een eigenaar heeft zich nooit gemeld en via dierenasiel DOA is het katje herplaatst.

Eenmaal aan wal werd het katje (in een doos) aan ons
overgedragen en krijgen dan het volledige, bizarre
verhaal te horen. Het katje bleek zeer waarschijnlijk
s ’morgens vroeg al aan boord te zijn gegaan, wist
zich verscholen te houden in de kajuit. Tot het begin
van de avond werd opgemerkt. Het zeer bange katje
wist zich langs de mensen naar boven te spoeden het
dek op. Ineens zagen de mensen dat het diertje een
sprong overboord maakte en pardoes het Markermeer in viel. Dit was verschrikkelijk om te zien en het
personeel bedacht zich geen moment. Zij lieten een
klein bootje zakken en spoeden zich naar het zwem-
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LOSLOPENDE HOND AANGEREDEN,
EIGENAAR OP ZEER HOGE KOSTEN GEJAAGD
11-12-2018 N247, Amsterdam

E

en automobilist heeft tussen Amsterdam
en ’t Schouw op de N247 een grote hond
aangereden. Het is erg druk met verkeer en het
is donker. De hond is weggerend en nergens
meer te zien. Een klein uur later vindt een andere
weggebruiker de hond en neemt het dier in haar
auto mee naar Purmerend.
Pas bij thuiskomst ziet zij dat de hond een hevige
bloeding aan de achterpoot heeft en neemt contact
met ons op. Het blijkt om een open botbreuk te gaan.
Via onze meldkamer word de dierenarts op de hoogte
gebracht van onze komst. Zodra wij de straat van de
melder uitrijden zien we een politieauto met zwaailampen achter ons en die sommeert ons te stoppen.
De agente vraagt, of wij op zoek zijn naar een grote
hond, deze zou namelijk gestolen zijn volgens de
eigenaar, die gezien had dat zijn hond in een auto
werd meegenomen en het GPS signaal geeft nu deze
locatie aan.

Waarschijnlijk zullen de totale kosten voor deze
eigenaar boven de € 5000,- gaan uitkomen.
Aangezien hij niet verzekerd is, zal hij alle kosten zelf
moeten ophoesten. De twee auto’s, (de gene die de
hond aangereden heeft en de voorbijganger die de
hond in haar auto
heeft meegenomen
hebben flinke schade
opgelopen) en alle
kosten die door de
dierenambulance en
de dierenartsen zijn
gemaakt. Het blijkt
maar weer dat een
WA verzekering geen
overbodige luxe is. Je
kan er zo maar mee te
maken krijgen.

De “gestolen” hond blijkt gewond achterin de ambulance te liggen. Met spoed rijden wij naar de dierenarts en de politie neemt contact op met de eigenaar.
Röntgenfoto’s laten zien dat de achterpoot verbrijzeld
is. Het is maar de vraag of de poot te redden valt.
De eigenaar is inmiddels gearriveerd in de kliniek en
geeft toestemming om de hond over te laten brengen
naar de orthopeed in Zwanenburg. Van de dierenarts
in Zwanenburg vernemen wij dat de operatie die van
20:30 uur tot 01:15 uur heeft geduurd, is geslaagd.
De poot kon behouden worden doormiddel van
platen, schroeven en pennen.

OVERWEEGT U DIERENAMBULANCE
WATERLAND FINANCIEEL TE STEUNEN?
Doet u dit dan rechtstreeks aan de Stichting dierenambulance
Waterland, ING (NL 78 INGB 000) 4056417 en niet via bijvoorbeeld Dierenlot, Dierenbescherming, Stichting Menodi of welke
andere organisatie dan ook. Want wij zijn hier niet bij aangesloten en krijgen hier geen geld van!!
Wij hebben geen jaarlijkse collecte, wel kunt u onze collecte
bus tegen komen bij dierenartsen, dierenwinkels e.d.
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POESJE MET EPILEPSIE?
21-12-2018, Purmerend, Makado centrum

E

en groepje jongeren hebben een schildpad
poesje liggend in het gras aangetroffen. Het ligt
erg te rillen/schokken, voelt erg nat en koud aan.
Ze maken zich enorme zorgen en bellen direct de
dierenambulance.
Bij aankomst blijkt het poesje een mogelijke epileptische aanval te hebben waar zij zelf niet uitkomt.
Hopelijk is de hulpverlening erop tijd bij om dit diertje
er bovenop te helpen. De medewerkers hebben het
poesje naar de dierenarts gebracht, waar zij gelijk
aan het infuus werd aangesloten en een kalmeringsmiddel toegediend kreeg. Na enkele uren kwam ze
langzaam weer bij, waarschijnlijk een Kalium te kort en
daardoor kreeg ze een epileptische aanval. Gelukkig
is de poes er weer helemaal bovenop gekomen.
Een eigenaar heeft zich nooit gemeld. Nadat zij
weer goed hersteld was is zij naar dierenasiel DOA
gebracht.

HOE TE HANDELEN BIJ EPILEPSIE

Een epileptische aanval is niet te stoppen, het is
belangrijk te beseffen dat uw hond/kat tijdens een
aanval geen enkele bewuste coördinatie heeft.
Probeer rustig te blijven. Afwachten en observeren
is het juiste advies. Schuif eventueel meubels aan
de kant zodat het dier zich niet kan verwonden.
Noteer de duur van de aanval en de verschijnselen.
Probeer niet uw hond te kalmeren door hem te aaien
of proberen vast te houden! Probeer zeker geen
tabletten in te geven (i.v.m. verstikking gevaar)

EERSTE FASE:

Deze periode kan enkele seconden duren maar ook
uren of zelfs dagen. De verschijnselen zijn afwijkend
gedrag. Soms rustig, soms juist onrustig, vaak zijn de
honden/katten wat aanhaliger. De honden/katten
kunnen verder soms een wat dwaze blik in hun ogen
hebben. Deze fase wordt ook nog wel eens gemist
doordat de meeste epileptische aanvallen optreden
wanneer de hond/kat in rust is. De eigenaar die al
meerdere aanvallen onderkent deze fase vaak wel
waardoor deze een aanval al kan zien aankomen.

TWEEDE FASE:

• Omvallen en bewustzijnsverlies
• Hevige krampen over het hele lichaam
• Krampachtige bewegingen met de poten
• Klapperen met de kaken, schuimbekken
• Verlies van urine en ontlasting

Deze fase van de aanval kan enkele minuten duren
en er zeer alarmerend uitzien. Duurt deze fase langer
dan 10 minuten, dan dient u altijd een dierenarts te
bellen!

DERDE FASE:

Deze fase gaat in wanneer de krampen ophouden
en de hond/kat langzaam weer bijkomt. De meeste
honden/katten zijn na een aanval behoorlijk de kluts
kwijt. Bewegingen zijn ongecoördineerd en vaak zijn
honden hongerig en dorstig. Deze fase kan enkele
seconden tot wel dagen aanhouden.

Duurt de aanval langer dan 10 minuten, dan belt u
uw dierenarts. Is het de eerste aanval van de hond,
dan kunt u het beste de volgende dag een afspraak
met uw dierenarts maken om de hond/kat te laten
onderzoeken.
Bij een epileptische aanval vindt een ontsporing van
de elektrische hersenactiviteit plaats. Dit leidt uiteindelijk tot een soort ontlading in de hersenen dat zich uit
in de uiteindelijke epileptische aanval.
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VERMISTE/GEVONDEN DIEREN
Staat uw gechipte dier goed geregistreerd?

O

ok dit jaar hebben de medewerkers van de
dierenambulance hun uiterste best gedaan
vermiste/gevonden dieren weer bij hun baasjes
terug te krijgen. Dat het niet altijd even makkelijk is
blijkt wel uit de vele oproepen op onze website en
facebook pagina.
Elk dier dat door onze handen komt zal op een chip
gecontroleerd worden. Mocht er een chip aanwezig
zijn dan is het maar afwachten of het dier daadwerkelijk in een databank geregistreerd staat. En hier gaat
het best wel vaak mis. Het dier komt in géén van de
databanken voor, of de registratie is niet meer juist.
Een eigenaar is verhuisd, heeft een ander telefoonnummer, is misschien wel overleden of het dier is naar
iemand anders over gedaan. Jammer genoeg wordt
er (nog) te weinig aan gedaan om de gegevens up to
date te houden.

Ook dit jaar heeft de dierenambulance genoeg
gechipte dieren door handen gekregen zonder dat
de registratie op orde was (is). Vele overleden dieren
zijn uiteindelijk afgevoerd naar de destructie terwijl de
eigenaar dat misschien wel heel anders gewild zou
hebben.

TIP:
Heeft u een dier dat voorzien is van een chip?
Kijk dan op internet bij www.chipnummer.nl. Daar
kunt u de 15 cijferige code van de chip invullen
en u ziet vrijwel direct of en waar uw dier ingeschreven staat. Denk niet bij uzelf; maar hij is toch
bekend bij onze dierenarts?! Ja dat zal best wel
maar mocht uw dier om welke reden dan ook
bij een dierenambulance of asiel terecht komen
dan weten zij daar niet wie uw dierenarts is.

Helaas komen door menselijk falen alsnog veel dieren
(ondanks een chip) in de Nederlandse asielen terecht.

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.

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.

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.

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.

Ook aangetroffen dieren kunnen via de website 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.
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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.

ADV

ADV

