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voorwoord
Door Pim Langereis, voorzitter

T

rouwe lezers, met trots
presenteer ik jullie
ook in 2014 het tweede
nieuwe Dierenambulance
magazine. Een blad dat
niet uit donatiegelden
betaald wordt maar
mogelijk gemaakt is door de
adverteerders en Kroonland
Uitgevers BV. Waarvoor onze
oprechte dank.

In het vorige magazine hebben vijf nieuwe vrijwilligers zich aan u voorgesteld, inmiddels is er nog
een zesde vrijwilliger bijgekomen, zij zal zich in dit
magazine ook aan u voorstellen.
Inmiddels zijn onze nieuwe vrijwilligers al aardig
ingewerkt, maar doordat het werk zo divers is kunnen

wij niet alle kennis in een korte periode overdragen.
Onze nieuwe mensen worden intern opgeleid door
ons, zij worden getraind om voor zieke, (ernstig)
gewonde en/of overleden dieren zorg te dragen
en respectvol met ze om te gaan. Daarbij leren
wij ze ook dat aan elk dier een mogelijke eigenaar
toehoort en ook deze het beste met zijn/haar dier
voorheeft.
Keurmerk kleinschalig diervervoer.
Wij zijn van mening dat het bij ons allemaal prima
geregeld is, de dieren worden met respect en grote
zorg door ons behandeld, vervoerd en verzorgd.
Mede door de druk van overheidsinstellingen
hebben we toch besloten om voor het keurmerk te
gaan. Er zijn nog een paar puntjes die op de i gezet
moeten worden.
Als dat voor elkaar is zullen we dit jaar nog de
aanvraag voor het keurmerk indienen.
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Informatie avond

D

ierenambulance Purmerend heeft onlangs
informatie avonden geïntroduceerd.

De eerste informatie avond werd gepresenteerd door
een van de vrijwilligers Jeanene Steeman. Zij heeft
een aantal jaar ervaring met roofvogels en uilen en
deelde hierover informatie die voor dierenambulance
Purmerend goed van pas kan komen. Bijvoorbeeld
hoe je een roofvogel in de stress het beste kan benaderen om hulp te kunnen bieden.
Dierenambulance Purmerend krijgt met een enorme
verscheidenheid aan dieren te maken en daar is veel
kennis voor nodig. Het is logisch dat de medewerkers
van die enorme verscheidenheid veel kennis dragen,
maar niet gespecificeerd zijn. Jeanene Steeman is
wel gespecificeerd in de roofvogels en uilen. Zij heeft
vijf jaar lang bij en met een gecertificeerde valkenier
gewerkt.
Alle medewerkers van dierenambulance Purmerend
hebben zo een eigen specificatie en dragen over
verschillende dieren een enorme kennis.
De informatie avonden zijn hiervoor in beeld gebracht
en uitgevoerd. Zo kunnen alle medewerkers kennis
overdragen aan elkaar over de grote verscheidenheid van dieren. Daardoor kunnen de medewerkers
van de dierenambulance het dankbare werk nog
beter uitvoeren als voorheen.

De informatie avonden zijn een groot succes volgens
de medewerkers.
Zo wordt de band tussen de collega’s versterkt en
leren tegelijkertijd veel over verschillende dieren.

Teken:
hoe herken je ze en waar zitten ze?
E
en teek is erg klein, maar 1 tot 3 millimeter. Teken zijn makkelijk over het hoofd te zien. Door het opzuigen
van bloed zwellen teken na een paar dagen op tot een bruin of grijs bolletje ongeveer zo groot als een erwt.

Waar bijt een teek?
Teken ‘stappen’ over van grassen en struiken naar dieren en mensen. Als ze daar eenmaal
zitten, zoeken ze naar een geschikte plek om zich vast te bijten in de huid. Hun favoriete
plekken zijn de liezen, oksels, achter de oren en rond de kop.

Waar zitten de teken?
Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte
weilanden, parken en tuinen. Ze zitten vooral in hoog gras of tussen dode bladeren,
het liefst bij bomen en struiken.

Hoe wordt een teek verwijderd?
Er bestaan speciaal in de handel gebrachte tekentangen. Hiermee pakt u de teek
beet (drukt de tang goed tegen de huid van uw huisdier) en trek de teek draaiend los.
Soms breekt de teek af en zal er een klein deeltje in de huid van het huisdier achter
blijven. Neem in dat geval contact op met uw dierenarts.
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Monnickendam, Hemmeland.

Groene Wateragaam
T
wee dames die even lekker aan het uitwaaien
waren geweest op het Hemmeland in
Monnickendam deden een aparte vondst.
Op weg naar hun auto trapte één van hen bijna op
een klein groen/bruin diertje. Ze raapte het op en
brachten het naar de dierenambulance. Wat het
precies voor beestje was, wisten zij niet. Het diertje
was onderkoeld, gewond en op sterven na dood. Bij
de dierenambulance werd er wondverzorging toegepast en daarna is het diertje in een mini terrarium
geplaatst. Warmte matje op standje ‘’lekker warm’’ en
toen maar hopen dat het diertje de nacht door zou
komen. De volgende dag zag het er al iets beter uit,
het leefde in ieder geval nog.
Na twee dagen was het diertje helemaal aangesterkt
en stond het weer stevig op de pootjes. Waar de
Wateragaam vandaan was gekomen weten wij niet.
Het vermoeden bestaat dat iemand volwassen Water-

agamen in huis heeft en deze mogelijk eieren had
gelegd. Het diertje kan niet in onze natuur geboren
zijn omdat het hier te koud is en Wateragamen niet in
het wild voor komen in Nederland.
De groene Wateragaam komt uit zuidoost Azie. Lente
80 tot 100 cm

Brandweer helpt mee met
vangen van gewonde zwaan
O
p 02-02-2014 komt er een melding binnen
over een zwaan met gebroken vleugel. Aan
gekomen bij het opgegeven adres zien wij de
zwaan aan de overkant van een brede sloot zitten.

De vleugel is inderdaad gebroken, is verdraait en het
bot steekt er een eind uit. Met wat brood proberen wij
de zwaan onze kant op te lokken en dat lukt.
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Maar de zwaan blijft net te ver van ons af om het met
de zwanenhaak te kunnen pakken.
We bellen de brandweer en vragen om assistentie.
En wat zeggen zij? Géén nee tegen ons. Een wagen
met manschappen, een bootje en goede zin worden
onze kant opgestuurd. De zwaan zag het al gebeuren
en zwom al snel van ons weg.
Aangezien de boot sneller kon varen dan de zwaan
kon zwemmen, hadden wij het gewonde dier al snel
te pakken. Bij de dierenarts is het dier meteen uit z’n
lijden verlost.

vIsdraad slaCHtoffer

D

eze meerkoet is het slachtoffer geworden
van achtergelaten visdraad.

De meerkoet zoekt zijn eten in het water en het gras
waar het visdraad als afval is achtergelaten. De
meerkoet kreeg het visdraad om zijn bovensnavel

wat er vervolgens niet meer af kwam. Het zat zo
strak dat het er al weken, wie weet, al maanden om
heeft gezeten. Als gevolg heeft het de snavel ernstig
beschadigd en is de bovensnavel ‘los’ gesneden door
het strakke visdraad. De bovensnavel hing er losjes
aan en de meerkoet kon daardoor nog maar slecht
eten.
De gevolgen van afval op straat, in het gras en in
het water zijn vrij ernstig voor de dieren die op deze
terreinen leven. De leefomgeving van de dieren
wordt gevaarlijk zodra er afval wordt gedumpt. Dieren
zoeken eten en materialen voor de nesten en zien
vervolgens afval waarmee ze in de knoop komen te
zitten zodra ze er een nest mee proberen te bouwen.
Ook kunnen ze het proberen op te eten en kunnen ze
er vervolgens in stikken.
Bij deze willen wij nogmaals vriendelijk verzoeken
afval in de daarvoor bestemde prullenbakken te
deponeren.
Bij voorbaat dank.
Ook namens de dieren.

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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04-02-2013

Brandweer vangt vermiste
papegaai hoog in de boom
het bakje en dan horen we de vogel vreselijk te keer
gaan. Hevig protesterend tegen deze onvrijwillige
gevangenname.

H

et is tegen half zeven in de avond als de
dierenambulance gebeld wordt door de
meldkamer van de brandweer. Zij hebben
onze hulp nodig op Salland in Purmerend.
De hoogwerker is daar ter plaatsen voor het vangen
van een papegaai die al drie dagen in een boom
zit. Aangezien het de brandweer tot nu toe niet gelukt
is om het dier te vangen, roepen zij onze hulp in. Bij

Na enkele ogenblikken zien we de brandweerman
weer opstaan, hij geeft het teken dat de papegaai
in de vervoerskooi zit. Omdat de eigenares van de
vogel op haar werk was, hebben we hem met zijn
klaarstaande kooi bij de buren in veiligheid gebracht.

aankomst wijzen de brandweermannen ons aan waar
het dier zich bevind, hoog in een boom. Wij kunnen
de mannen gerichte instructies geven over hoe je het
dier het beste kan benaderen en op welke manier
een papegaai het beste kan hanteren en fixeren.
Opnieuw gaat een brandweerman met de hoogwerker naar boven, bewapend met handdoek,
schepnet en vervoerskooitje. Het lukt de man om de
vogel aan het schepnet te krijgen, haalt hem binnen
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Chipregistratie vaak niet op orde

H

et valt ons de laatste tijd veel op dat het
met de registratie van de identificatiechip
niet echt goed gaat. Indien u uw huisdier laat
voorzien van een identificatiechip, is het van
belang dat u als eigenaar zelf controleert of
de chip ook werkelijk geregistreerd staat.
Is uw huisdier door een dierenarts gechipt, dan zal
deze in de meeste gevallen zelf voor de registratie
van de chip zorgen. In een enkel geval krijgt u als
eigenaar een formulier mee naar huis en moet u zelf
voor de registratie zorgen.
De chipregistratie van dieren die in het asiel of bij de
dierenambulance worden gechipt, zullen ook door
deze instanties in orde worden gemaakt.
In de afgelopen paar maanden hebben wij al vele
dieren onder handen gehad die wel gechipt zijn maar
niet of niet goed geregistreerd staan.
Enkele voorbeelden: Er wordt een kat gevonden en
aan de meldpost van de dierenambulance gebracht.
Het dier heeft een chip maar staat geregistreerd op
een adres in een ander deel van Nederland en het
bijbehorend telefoonnummer klopt niet.
Als na een aantal dagen de eigenaar zich bij ons
meld, wijzen wij hen op deze gegevens. Zij waren zelf
verantwoordelijk voor het laten overschrijven naar het
nieuwe adres.
Een loslopende hond word midden in de nacht van
de rijbaan gehaald, is gechipt maar helaas: de chip
staat nergens geregistreerd. 10 uur later meldt de
eigenaar zich en blijkt de hond ooit van uit Spanje
mee gebracht te zijn. Ook hier heeft de eigenaar

verzuimd om de chip over te laten schrijven naar een
Nederlandse databank.

Wat kan u als eigenaar doen om te controleren
of uw dier (goed) geregistreerd staat?
Via internet gaat u naar: www.chipnummer.nl daar
voert u het nummer van de chip in en laat de zoekmachine zijn werk doen. Bij aantreffen van een groen
(dieren) voetje, staat uw dier wel ingeschreven maar
dan nog moet u uw gegevens verder controleren door
op het groene voetje te klikken.
Er zijn ook databanken die uw dier wel registreren
maar geen gegevens aan derde (bv de dierenambulance) verstrekken. Dit kan in veel gevallen nadelig
voor het dier werken. Bijvoorbeeld, uw dier wordt ziek
of gewond aangetroffen en u moet met spoed op
de hoogte gebracht
worden. Moet een
dierenarts beslissen
tussen leven en
dood, is het natuurlijk altijd
beter dat in overleg
met
de eigenaar
te
kunnen doen.
Staat uw huisdier niet
geregistreerd, neem dan contact
op met degene die uw dier van een
chip heeft voorzien bv. uw dierenarts,
een asiel of dierenambulance. Komt
uw dier uit het buitenland? Dan kunt
u altijd bij de dierenambulance
terecht om het chipnummer te
laten registreren.

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.
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•

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

Purmerend, 09-02-2014

Dagje Bioscoop voor
de medewerkers van de
dierenambulance
O
p zondag 9 februari werd er voor alle
peuters en kleuters de film K3 Dierenhotel
gedraaid. Tijdens deze film werden de lampen
gedimd en het geluid een stuk zachter
gezet dan bij een normale filmvertoning.

Ook waren er verschillende activiteiten waar de kleine
kinderen aan mee konden doen.
Zo werden wij ook uitgenodigd om de kleintjes een
kijkje te laten nemen in de dierenambulance en om
de allerliefste hond te aaien die wij die dag mee
hadden genomen.
Verder hebben wij nog veel spulletjes kunnen
verkopen en de opbrengst zal geheel ten goede
komen aan de dierenambulance.
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31-03-2014 Volendam

Kat in oude LOVE gebouw
D
e dierenambulance wordt gebeld door
een kinderdagverblijf aan de Julianaweg
in Volendam. Het kinderdag verblijf is
gevestigd naast het oude LOVE gebouw, wat
al een aantal jaren leeg staat, sinds een week
horen zij daar regelmatig een kat binnen
miauwen en deze lijkt er niet uit te kunnen.

De dierenambulance spreekt af met een medewerker
van het buurthuis, die ons toegang tot het gebouw
kan verschaffen. Voorzichtig lopen wij door het pand,
wat aardig vol ligt met oude spullen, en roepen de
kat. Net als we het bijna op willen geven krijgen we
ineens antwoord, de kat miauwt terug. Het blijkt om
een cyperse kater te gaan die in een inloopkast zit,
zodra wij dichterbij komen schiet hij er helaas vandoor
en verstopt zich in een grotere kamer achter een
verwarming. Wij proberen de kat achter de verwarming vandaan te halen maar de ruimte is te klein,
dus besluiten we om een vangkooi met wat eten neer
te zetten, de kat zal na een week immers wel honger
hebben.
De leidsters van het kinderdagverblijf vertellen dat
zij wel een aanplakbiljet hebben hangen van een
vermiste kat en beloven deze mensen te bellen om te
vragen of het om hun kat gaat.
Ondertussen krijgen wij een nieuwe melding, toevallig
ook aan de Juliana weg van een kat die onder een
auto was meegereden naar een garage in Volendam.
Aangezien wij toch moesten wachten tot de kat in de
vangkooi zat, zijn wij eerst naar de garage gegaan
om te kijken hoe deze kat er aan toe was na zijn
rit onder een auto. De kat bij de garage maakte
het gelukkig goed en had een geregistreerde chip
waardoor de eigenaar meteen kon worden gebeld en
haar kat kon ophalen bij de garage.
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Als wij na een half uurtje terug komen staat er bij het
oude LOVE gebouw een meneer te wachten met een
kattenreismand in zijn hand. Hij vermoed dat de kat
binnen de vermiste kat ‘’Speknek’’ van zijn moeder is.
Wij gaan het gebouw weer in om te kijken of de kat al
in de vangkooi zit, maar helaas, de kat zit nog steeds
verstopt. Wij vragen de meneer of hij even wil kijken of
het inderdaad om Speknek gaat en dat was gelukkig
zo! De eigenaar zelf kon de kat gelukkig pakken
en veilig in zijn reismand doen. Daarna zijn kat en
eigenaar weer veilig samen naar huis gegaan.

10-04-2014

Reddingsactie voor poes Poes
E

en anoniem telefoontje van een medewerker
uit een bedrijf in Volendam. De man verteld mij
dat hij het niet langer kan aan horen, er zit namelijk
vanaf vrijdag 04-04-2014 een kat klem tussen twee
ijzeren schotten.

Het personeel wordt gek van het vreselijk klagelijk
geschreeuw van de kat maar van hun baas mogen
zij niets ondernemen en zelf is hij niet bereid om
de dierenambulance te bellen. Vandaar dat deze
persoon ons anoniem en zonder nummerweergave
belt.
Uiteraard gaan wij die zelfde dag naar het bedrijf
toe om er achter te zien te komen waar de kat zich
bevind. De baas is niet aanwezig en het kantoorpersoneel zegt van niets te weten. Iets wat wij achteraf echt
niet kunnen geloven want elk personeelslid dat naar
de kantine loopt, gaat langs de plek waar de kat zit te
schreeuwen.
Uiteindelijk wordt er iemand gevonden die bereid
is ons de plek aan te wijzen. Aangezien wij op dat
moment niets kunnen doen voor de kat, nemen wij
contact op met de brandweer. Deze komt natuurlijk
altijd als het om noodsituaties gaat. Na veel heen en
weer praten tussen de baas van het bedrijf (die inmiddels is gekomen) en de bevelvoerder van de brand-

weer komt er nog steeds geen toestemming om hulp
te verlenen aan de kat. Pas als de officier van dienst
van de brandweer ter plaatse komt en een gesprek
heeft gevoerd met de baas gaat hij overstag omdat
hij niet anders kan. Immers elk mens is verplicht een
dier in nood de nodige hulp en zorg te bieden. Staat
hij het niet toe dan zullen er dwangmiddelen volgen.
Er is besloten dat het personeel zelf aan de gang
zal gaan om de kat te bevrijden en de brandweer
gaat retour kazerne. Aangezien wij niet al te veel
vertrouwen hebben in de goodwill van de baas
blijven wij uiteraard ter plaatse. Een ijzeren plaat wordt
doorgezaagd en omgevouwen zodat de kat er uit
kan komen. Deze is echter zo angstig dat zij zich in het
uiterste hoekje verstopt heeft.
Met veel moeite is het ons uiteindelijk gezamenlijk
gelukt om de poes te bevrijden. De kat is mee naar
de meldpost genomen en onderzocht op mogelijke
verwondingen en een identificatiechip. Verwondingen
had zij niet, een chip gelukkig wel en zo konden wij
Poes (haar naam) weer met haar baasje herenigen.
Bij deze willen wij (ook namens de eigenaar en Poes)
onze dank uiten aan het bedrijf in Volendam. Ondanks
dat ze het maar onzin vonden om een dier in nood te
redden.

Vermiste Chihuahua Boemer
gevonden, of toch niet?
W
oensdag 29-01-2014 werdt de
beige/witte chihuahua genaamd
Boemer als vermist opgegeven bij de
dierenambulance.
Mw. gaf aan een aantal dagen daarvoor
een epileptische aanval gehad te
hebben in het stadje van Purmerend en
daarbij haar hondje te zijn kwijt geraakt.
Dit bereikte ook de media en er werd
een oproep geplaatst.

En jawel zaterdag 01-02-2014 werd er
bij de dierenambulance een gevonden
chihuahua gemeld en deze voldeed
precies aan de beschrijving van de vermiste chihuahua
Boemer.
De dierenambulance medewerker geeft de gegevens
aan de vinder van de mogelijke eigenaar en zegt
daarbij “u zal nu iemand heel blij gaan maken”.
Vervolgens een half uur na dit telefoontje word er nog
een beige/witte chihuahua als vermist opgegeven,
Manou was uit de tuin ontsnapt.
Al snel kwam het bericht naar buiten via de media dat
Boemer door de dierenambulance was teruggevonden
en dat de eigenaar hem heeft opgehaald, maar wel

weer moest wennen aan zijn baasje.Heel
apart, wij hebben alleen de vermissing van
Boemer opgenomen en de vinder doorverwezen naar de mogelijke eigenaar. Wel
hadden wij aangegeven dat als het niet
om het zelfde hondje zou gaan, er weer
even contact met ons opgenomen moest
worden. Er is toen door ons vanuit gegaan,
geen bericht goed bericht, opgelost!!

Zondag 02-02-2014 kwamen de verdere
gegevens van de nog vermiste Manou
binnen via onze website o.a. leeftijd, chip
gegevens en een duidelijke foto.
De medewerker die beide vermissingen had aangenomen, kreeg het gevoel dat er iets niet klopte.
In overleg met de dierenpolitie is toen besloten Boemer
te checken op een chip.
Boemer had een chip en het bleek dus toch om
chihuahua Manou te gaan. De dierenpolitie is toen
ingeschakeld om Manou bij de rechtmatige eigenaar
terug te krijgen. Manou is door de verzorgers op het
bureau afgegeven en de rechtmatige eigenaar heeft
haar hondje daar mogen ophalen. Eind goed al goed.
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Vrijwilligster bij
Dierenambulance Purmerend
M
ijn naam is Jeanene Steeman en ik mag met trots mededelen dat
ik vrijwillig werk bij Dierenambulance Purmerend.

30 Januari was mijn eerste werkdag en de ervaringen die ik tot zover heb mogen opdoen zijn heel divers. Ik
heb enorm veel mogen leren en meemaken waar ik anders nooit de kans voor had gehad. Mijn dankbaarheid
naar Dierenambulance Purmerend is daarom ook heel groot.
Wat ik hier leer, zie en meemaak zijn dingen die me voor de rest van mijn leven bij zullen blijven en ten alle
tijden goed van pas kunnen komen. Door het vrijwillig werken hier bij de dierenambulance weet ik niet alleen
dat ik een dier in nood kan helpen, maar ook hoe ik een dier in nood kan helpen. Dat zijn waardevolle lessen
voor iemand met een hart voor dieren. Niet alleen leer ik veel over dieren en nood situaties wat dieren betreft,
ook doe ik veel mensenkennis op.
Dieren zijn namelijk ten alle tijden
afhankelijk van de mens. In elke
situatie krijgen we dus ook met
mensen te maken waardoor ik
dus veel zie, hoor en leer over de
mensen waarmee we te maken
krijgen.
Het is dankbaar werk! En ik hoop dit
nog jaren lang te blijven doen.
Ook mag ik met trots mededelen
dat ik top collega’s heb die zich
ook veel inzetten voor de dieren.
Dank jullie wel medecollega’s!
En een speciaal bedankje aan de
oprichters Pim en Saskia. En Mandy
ook enorm bedankt voor alle kennis
die ik bij jullie en door jullie heb
mogen opdoen.
Door: Jeanene Steeman.

Verwaarloosd konijn

H

et was weer een drukke dag bij de dierenambulance. Onderweg naar een melding kregen Mandy en
ik een telefoontje van Pim, dat we langs de kinderboerderij moesten rijden, omdat daar een konijn was
gedumpt.
Daar aangekomen bleek het konijn in hele slechte conditie te zijn.
Dit arme beestje was zwaar verwaarloosd, zijn nagels waren zo lang
dat hij scheef op zijn pootjes stond, hij zat vol met vlooien en was kaal
van de schurft. Aan één oog was hij blind en zijn botten staken uit, zijn
kontje was 1 plakkaat poep. Ik ben zelf knaagdieren liefhebber, en
heb thuis een konijn en een cavia. Toen ik dit arme beestje zag, kreeg
ik tranen in mijn ogen
en besloot om me over
hem te ontfermen en
een goed huis te geven!
Bij de dierenambulance
is het konijn schoongemaakt, behandeld tegen de vlooien en zijn zijn nagels geknipt.
Ook is hij bij de dierenarts geweest ter controle en heeft hij wat
tegen de schurft gekregen. Toen het beestje weer een beetje was
aangesterkt heb ik het mee naar huis genomen.
Nu 2 maanden verder is Beau (zijn naam) een gelukkig en gezond
konijn, die elke dag geniet van een wortel en samen woont met
zijn vriendin in onze tuin. Zijn haar is weer volop aangegroeid en
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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

Vaak is de hond al bij de dierenambulance aangemeld als gevonden

Zie ook:
www.amivedi.nl
www.dierenopvangcentrumwaterland.dierenbescherming.nl

Dierenartsen regio Waterland
•


•


•


•


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

hij is inmiddels gecastreerd. Bij de dierenambulance hebben wij bijna wekelijks
konijnen zitten die uiteindelijk doorgaan naar het asiel. Vooral in de vakantie
periodes worden er veel konijnen gedumpt in het Hemmeland, Purmerbos of
in parken. Mensen denken dat hun konijn het daar wel gaat redden. Maar het
zijn tamme konijnen die gewend zijn eten te krijgen, een warm hok te hebben
en geknuffeld te worden. Zodra er een hond los loopt ziet het konijn geen
gevaar en word hij of zij doodgebeten. Ook de kou in de avond en ziektes
die er buiten heersen worden het arme dier vataal. Beau heeft mazzel gehad
maar de meeste beestjes sterven een pijnlijke dood buiten. Ik wil iedereen
meegeven om heel goed na te denken voordat u begint aan een konijn.
Konijnen worden tussen de 6 en 10 jaar oud en hebben wekelijks een schoon
hok nodig en elke dag vers water. Ze verdienen liefde en hebben goeie
voeding nodig bestaande uit biks,
hooi en groenvoer. Vaak lijkt het
leuk een konijntje aan te schaffen
voor kleine kinderen maar uiteindelijk moeten de volwassenen ervoor zorgen en het kan dan niet
de bedoeling zijn dat zo’n beestje uiteindelijk op straat beland.
Er zijn diverse opvang adressen voor uw lieve knaagdier als u op
vakantie gaat, zoals dierenpensions.
Mandy (vrijwilliger)
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Werkzaamheden
dierenambulance Waterland
U heeft vast wel eens onze ambulance zien rijden en bij u zelf gedacht: “wat doen die eigenlijk?”
Stichting Dierenambulance Waterland is een op basis van professionele 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 van “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.
3 medewerkers hebben bevoegdheid om een blaaspijp te gebruiken

Deze laatste 2 punten kunnen ingezet worden bij gevaarlijke en agressieve dieren.
• 2 Katten vangkooien
• 3 katten opdrukkooien
• 1 Honden vangkooi
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:
Landsmeer
Zuid Oost Beemster
Den Ilp
Midden Beemster
Volendam
Noord Beemster
Edam
West Beemster
Monnickendam

Kwadijk
Overleek
Middelie
Katwoude
Warder
Broek in Waterland
Oosthuizen		
Zuiderwoude
Etersheim

Uitdam
Beets
Marken
Schardam
Purmerend
Hobrede
Purmerland
Purmer
Ilpendam
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Pas op met de aankomende
warmte
Met angst en beven zien wij de zomerperiode weer te
gemoed. Niet omdat wij niet van de warme zon en het
mooie weer houden maar meer om het leed dat veel dieren
al dan niet moedwillig aangedaan wordt.
Helaas komen er ieder jaar weer meldingen binnen van honden
(of andere huisdieren) die op een warme dag in de auto
worden achtergelaten. Temperaturen in auto’s lopen heel snel
op! Ook als het raam op een kier open staat!
Als wij een melding krijgen van een dier in een auto, of deze nu
wel of niet volledig afgesloten is, melden wij dit direct door aan
de dierenpolitie. Ook gaan wij zelf met spoed naar het opgegeven adres om eerste hulp te bieden aan het dier.
Waar veel mensen totaal geen weet van hebben, de lichaamstemperatuur van dieren loopt heel snel op!!
Oververhitting is dan snel een feit.
Bij oververhitting beginnen de eiwitten in het bloed dik te worden, het hart moet sneller pompen en de vitale
functies kunnen uitvallen. Langdurig koelen met (het liefst lauw) water is van levensbelang. Een groot misverstand over koelen, in veel gevallen horen wij zeggen (vaak door zogenaamde kenners) voeten en tong koelen
is genoeg. Dit is beslist niet juist.
De hersenen zijn een complex orgaan, het brein is opgebouwd uit vele tientallen miljarden neuronen (zenuwcellen). De hersenen besturen en coördineren sensorische systemen, beweging, gedrag en homeostatische
lichaamsfuncties zoals ademhaling, bloeddruk,en LICHAAMSTEMPERATUUR.
Het belangrijkste dat je moet koelen is dus altijd de kop.
Vergelijk het met het heet lopen van bv de motor van een auto, ook daar heeft het geen enkele zin om alleen
de uitlaat en/of de banden te koelen.

PAS OP want oververhitting is in veel gevallen DODELIJK.
Laat een hond NOOIT naast de fiets mee rennen bij hoge temperaturen, het dier zweet niet zo als de mens, zijn/
haar lichaamstemperatuur loopt dan ook veel eerder op.
Konijnen en andere hokdieren dienen goed beschermd te worden tegen de zon en de hitte. Haal desnoods
het konijn in huis of zet zijn hok op een plek in de tuin waar géén zon komt. Ook deze dieren kunnen oververhit
raken en binnen enkele ogenblikken overlijden aan de gevolgen van oververhitting.
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10-03-2014. Oosthuizen.

Eenden pootje vast tussen
steigerplanken
Een bewoner aan de Maria van Sevenbergenstraat
hoorde in de zeer vroege ochtend veel eenden
geluiden vanuit zijn achtertuin komen. Het
kwaken en fladderen hield maar niet op.

De bewoner besloot een kijkje te nemen en trof
daar een mannetjes eend aan met alle buurt katten
rondom hem heen. De eend zat vast met zijn pootje
tussen twee steigerplanken en kon dus niet weg
komen. Met geen mogelijkheid kreeg de bewoner
het pootje los en besloot maar de dierenambulance
te bellen. Het pootje zat flink klem tussen de twee
steigerplanken en was er met alleen een breekijzer
niet tussen uit te krijgen, zonder dat de hele plank zou
breken.

Met wat olijfolie een
breekijzer en vereende
krachten konden wij
de eend uiteindelijk
toch bevrijden uit zijn
zeer moeilijke positie.
Helaas was de eend
zodanig gewond dat
de dierenarts hem
uit zijn lijden moest
verlossen.

Oormijt wat is dat precies?
Oormijt is een parasiet dat leeft in een gastheer. Het is een microscopisch,
klein spinachtig diertje dat zich meestal ophoud in de gehoorgang van zijn
gastheer de hond of de kat.
Het diertje is zo klein dat het met het blote oog niet te zien is. Het gaat ook niet
vanzelf weg. Oormijt leeft van oorsmeer en huidschilfers. Door zijn aanwezigheid raakt het oor geïrriteerd en maakt nog meer oorsmeer aan. Iets wat de
oormijt helemaal niet erg vindt. De oormijt gaat op een gegeven moment
eitjes leggen. Na ongeveer twee weken komen deze uit en vermenigvuldigen
de oormijten zich sterk.
Wanneer moet u denken aan oormijt? Wat ziet u bij uw hond of kat?
De hond of kat krijgt vuile oren met veel oorsmeer, (zwarte prut) schudt met de
kop, krabt veel aan de oren waarbij deze vaak kapot gaan.
De behandeling:
Oormijt gaat nooit vanzelf over en moet dus behandeld worden. De dierenarts
kijkt in beide oren, want in geval van oormijt zijn vaak beide oren besmet. Een
zalf in beide oren zal de mijt doden en uiteindelijk de besmetting verhelpen.
Meestal moet de behandeling een paar keer herhaald worden om definitief
af te rekenen met de oormijt.
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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 gironummer 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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Nalaten aan de stichting
dierenambulance Waterland

H

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

