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VOORWOORD

Wij staan ook in het jaar 2015 
klaar voor de dieren en wij 
hopen dat de dierenambu-
lance kan rekenen op uw 
steun zodat wij kunnen blijven 
helpen.
De dierenambulance kan en 
mag nooit stil staan. Het is en 
blijft zo hard nodig. 
Welzijn van dieren staat bij 
ons voorop.

Al sinds jaar en dag zijn er 
mensen die zich het lot van dieren aantrekken. 
Dat leidde vanaf 1875 in toenemende mate tot 
een wet- en regelgeving waarbij het welzijn van 

dieren voorop staat.  Nog steeds wordt deze wet- en 
regelgeving verder aangescherpt, zoals recent in 
de nieuwe wet Dieren 
waarvan het besluit 
houders van dieren een 
belangrijk onderdeel is.
Opnieuw een stap op 
de goede weg die al 
ruim anderhalve eeuw 
geleden werd inge-
slagen.

Het kan voor ons en de 
dieren niet hard genoeg 
gaan.  

Door Pim Langereis, voorzitter

Lieve mensen, op de allereerste plaats wil ik iedereen hartelijk danken voor de 
geweldige steun die wij in het afgelopen jaar (2014) hebben mogen ontvangen.

LENTETIJD, DRUKKE TIJD
Zodra de lente aanbreekt, wordt het een stuk drukker bij de Dierenambulance. Dit heeft vooral 

te maken met de vele (jonge) vogels die opgehaald worden, wat niet altijd nodig is.

De jonge vogels komen het nest uit als zij bijna vlieg 
klaar zijn. Zij fladderen naar beneden en komen op 
de grond terecht waar zij ten alle tijden door hun 
ouders gevoerd worden.
Zodra de jongen honger hebben gaan ze roepen. 
De ouders komen dan om de jonge vogels te voeren, 
waarna ze weer weg vliegen.
De jonge vogels blijven enkele dagen op de grond 
zitten voordat ze weg vliegen. Dit kan 2 á 3 dagen 
duren.

Belangrijk is om goed te observeren voor u een vogel 
oppakt en de dierenambulance laat komen. Het laten 
ophalen van deze vogels is niet altijd nodig.
Het beste kunt u de jonge vogel laten zitten waar het 
zit ( tenzij u duidelijk verwonding ziet zoals, bloed, 
gebroken vleugel e.d.).

Een vogel die verwond is geraakt door een kat, zal in 
de meeste gevallen binnen enkele dagen overlijden 
aan de opgelopen bacteriën. 
Vogels met een open botbreuk zullen helaas moeten 
inslapen omdat er zoveel bacteriën in de wond 
aanwezig zijn dat genezing onmogelijk is.

Soms is het maar beter om de kat of de (roof) vogel 
zijn gang te laten gaan als hij het diertje al in de 
bek of snavel heeft. Hoe moeilijk ook maar u kunt 
misschien beter niet blijven kijken. De natuur heeft het 
zo geregeld dat het slachtoffer de stof endorfine aan 
maakt, het zal daardoor (bijna) geen pijn voelen.  Het 
dier is dan vele malen sneller uit zijn lijden dan dat het 
opgepakt wordt, vervoerd naar een vogelopvang en 
uiteindelijk na een dag of zelfs langer door infectie 
komt te overlijden.
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WAT KUNT U DOEN ALS UW 
HUISDIER VERMIST IS?

• 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

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

RABOBANK SCHENKT GELD AAN 
DIERENAMBULANCE WATERLAND 
PURMEREND

21 januari 2015 werden wij in de meldpost 
van de dierenambulance verrast met een 

waardencheque van maar liefst € 847,=.

Rabobank Waterland e.o. heeft een 
klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Voor elke ingevulde 
vragenlijst werd een bedrag toegekend aan o.a. Stichting 
Dierenambulance Waterland. 

Het uiteindelijke 
bedrag dat wij 
in ontvangst 
mochten nemen 
was flink en 
zeer welkom. 
Versleten 
uniformen van 
onze mensen 
konden wij 
dankzij dit 
grote bedrag 
vervangen.
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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

 
 
 
 

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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U heeft vast wel eens onze ambulance zien rijden en bij u zelf gedacht: “wat doen die eigenlijk?”

Stichting Dierenambulance Waterland is een op basis van professionele beroepskrachten 
en vrijwillige krachten draaiende organisatie, die zich al sinds 5 augustus 1978 inzet voor de 

eerste hulp, transport, opvang van dieren in nood en van zieke en van overleden dieren.

Dierenambulance Waterland beschikt over een huurpand, twee volledig ingerichte ambulances met mobiele 
zuurstofapparatuur, vang/dwangmiddelen etc., een kadaverauto en een tweepaardstrailer.
Alle chauffeurs zijn gecertificeerd om EHBO te bieden op de ambulance en om een meldkamer te  besturen.

• Het verlenen van eerste hulp aan zieke of gewonde dieren op straat en in huis.
• Dieren in nood en/of zwerfdieren transporteren naar een dierenarts en/of dierenopvangcentrum
• Klinische ritten van dieren samen met hun eigenaar, die zelf niet over vervoer beschikken, voor transport van 

en naar de dierenarts, dierenasiel, dierenpension, dierencrematorium of begraafplaats
• Transport van aangemelde kadavers van (zwerf-) dieren
• In opdracht van verschillende instanties bieden wij hulp aan dieren o.a. bij een woningbrand, verkeerson-

geluk, huisuitzetting en inbeslagname
• In beslag genomen dieren transporteren naar een aangewezen justitiële opslaghouder
• Alleen in geval van nood: opvang en verzorging van dieren
• Het bijhouden van een gevonden en vermiste register
• Het geven van voorlichting op scholen en verenigingen
• Het chippen en registreren van honden en katten

EXTRA BEVOEGDHEDEN:
• 2 medewerkers zijn gecertificeerd met “het opmerken en omgaan met dierenmishandeling op een forensi-

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

pistool/verdoofgeweer.
• 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

Ilpendam
Katwoude
Kwadijk
Landsmeer
Marken 
Middelie
Monnickendam
Oosthuizen
Overleek

Purmer
Purmerend
Purmerland
Schardam
Uitdam
Volendam
Warder
Watergang
Zuiderwoude 

WERKZAAMHEDEN 
DIERENAMBULANCE WATERLAND
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VREEMDE VOGEL
Purmerend, 05-11-2014

Regelmatig komen mensen onze meldpost binnen 
gelopen met een ziek, gewond of gewoon een 
gevonden dier.
Ook deze dag werd er een vogeltje binnen 
gebracht die onderweg van vindplaats naar de 
dierenambulance is overleden. 
Aangezien dit vogeltje er anders uit zag dan wij 
hier normaal zien, hebben wij de boeken er op 
nageslagen.
Stormvogeltjes komen niet voor in Nederland, maar 
waar wel? 

Voorkomen en leefgebied
Deze vogel broedt aan de Europese kusten van de 
Atlantische Oceaan, van de Lofoten tot aan het 
Middellandse Zee gebied. Zij broeden in holen en 
rotsspleten op kleine eilanden. Het kerngebied ligt 
rond de Faeröer, NW-Schotland en het westen van 
Ierland.

BROMMOBIEL MET MAN 
EN HOND TE WATER
23-02-2015 Zuidoostbeemster, KolKPad 

De man was met zijn brommobiel het smalle, doodlopende Kolkpad inge-
reden en probeerde te keren. Daarbij raakte het voertuig in de berm en 
belandde uiteindelijk in het water. De bestuurder is door de brandweer uit het 
voertuig gehaald en werd zwaar onderkoeld overgebracht naar het VUmc in 
Amsterdam. 
De hond van de man zat ook in het voertuig. Het dier maakt het gelukkig 
goed en is opgevangen door medewerkers van de dierenambulance.
De volgende dag is de hond Noa opgehaald door een familielid.
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Ja, ik word donateur van de Dierenambulance!

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

JA, ik help de Dierenambulance met een éénmalige gift

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

Naam:..........................................................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................ Postcode: .......................................................................................................................

Woonplaats: ................................................................................................................................................................................................

Telefoonnr.: ........................................................................................................ Email: .....................................................................................

Handtekening: ............................................................................................................................................................................................

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

DE DIERENAMBULANCE VERDIENT 
MIJN STEUN
VINDT U HET OOK BELANGRIJK DAT DIEREN, WAAR ANDERS NIET MEER 
NAAR OMGEKEKEN WORDT, GEHOLPEN WORDEN?  WIJ VERGETEN ZE NIET.

Het hele jaar door helpen wij deze dieren, dag in dag uit, door weer en wind staan onze gediplomeerde 
medewerkers en vrijwilligers klaar om deze  dieren te helpen.
Mede daarom  zijn wij  trots op onze medewerkers en vrijwilligers.

HELPT U OOK MEE?
Wij vragen niet veel, alle kleine beetjes helpen mee.
De ambulance kan en mag nooit stilstaan.

Ik zeg altijd; Iedere dag is voor ons dierendag.
Pim Langereis

WIJ STAAN 24 UUR, 7 DAGEN IN DE WEEK OOK OP ZON-EN FEESTDAGEN KLAAR.

U kunt donateur worden voor minimaal € 12,50 per jaar.
Ook kunt u de Dierenambulance helpen met een eenmalige gift.

Dit kan op de volgende wijze: 
• via onze website, zie: www.dierenambulance-purmerend.nl onder kopje Donatie.
• Of via de coupon hier onder.

INFO@DIERENAMBULANCE-PURMEREND.NL
MET ELKE EURO ZIJN WIJ BLIJ
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HONDJE DOOD DOOR VUURWERK
07-12-2014 tilburg

Een Jack Russel hondje is in de nacht van 
zaterdag op zondag in Tilburg om het 

leven gekomen door zwaar vuurwerk. 

Dit heeft de politie zondag bekend gemaakt.
Het hondje snuffelde vannacht om 2.30 uur aan een 
mortier, een buis met zwaar (verboden) vuurwerk, toen 
het stuk vuurwerk ontplofte. Het hondje was op slag 
dood. Het incident heeft de baasjes en toegestroomde 
omstanders gechoqueerd. De politie is op zoek naar 
degenen die verantwoordelijk waren voor het afsteken 
van het vuurwerk. Hen wordt verzocht zichzelf te melden 
bij de politie. Getuigen kunnen zich melden via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

Bron SBS
De jaarwisseling verliep voor dierenambulance Purmerend dit jaar rustig!!
1 angstig hondje met oudjaar opgevangen, was in paniek de deur uitgerend.
Nieuwjaarsdag meldde de eigenaar zich en heeft het hondje opgehaald.

VERSTEKELING IN VLIEGTUIG UIT 
MALEISIË (PENANG)
16-01-2015 amsterdam, schiPhol

Een medewerker van Schiphol vond tussen de vracht een hele kleine bijna 
doorzichtige verstekeling.
Hij wist het diertje van slechts 4 centimeter te pakken en veilig te stellen. 
Omdat de vinder in Purmerend woont, heeft hij na zijn werktijd het diertje 
(dat een gekko bleek te zijn) bij de dierenambulance in Purmerend 
afgeleverd.
Wij hebben het beestje met liefde opgevangen, verzorgd en later naar 
Reptielenopvang Zwanenburg gebracht.

14-02-2015 amsterdam, schiPhol

Weer een soortgenoot aan de meldpost gebracht. 
Mogelijk ook uit Maleisië afkomstig.
Deze Gekko was waarschijnlijk een aantal weken ouder.
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NALATEN AAN DE STICHTING 
DIERENAMBULANCE WATERLAND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 De receptie:

Hier komen de meldingen via de telefoon binnen. 
Doormiddel van de mobilofoon hebben wij contact 
met de ambulances.
Van elke gereden rit wordt een rittenstaat aange-
maakt en verwerkt in de database die speciaal 
ontworpen is voor alle dierenambulances in heel 
Nederland.
 
Spoelkamer:

Aangereden en overleden dieren worden hier 
gewassen en geföhnd.
Eventuele verwondingen proberen wij zo goed 
mogelijk onzichtbaar te maken voor de eigenaar van 
het dier.

Koel kamer:

In de ze kamer kunnen overleden dieren gekoeld 
bewaard worden.

Gevonden, overleden dieren bewaren wij hier 4 
weken, meld er zich geen eigenaar, dan wordt het 
dier ter destructie aangeboden.
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Afscheidskamer:

De afscheidskamer blijkt door zeer vele mensen enorm 
gewaardeerd te worden.
Een overleden dier baren wij hier zo netjes mogelijk 
op. Een eigenaar kan hier in alle rust en alleen zijn 
met zijn/haar overleden dier om afscheid te nemen.
 
Kattenopvang:

In deze kamer zijn vier hokken voorzien van vloer-
verwarming. Een ernstig onderkoeld of ziek dier 
kunnen we hier op een veilige manier op temperatuur 
houden/krijgen. Eén van de hokken is ook voorzien 
van een zuurstofautomaat.
 
Hondenopvang:

In deze kamer is het mogelijk 1 grote hond en 2 kleine 
honden voor zeer beperkte tijd te huisvesten.
 
Ambulances:

Wij beschikken over 2 volledig ingerichte ambulances, 
een kadaverauto en een trailer voor 2 paarden.
 
Kantoren:

Natuurlijk is er ook boekhoud- en andere administra-
tieve werkzaamheden te doen.
Daar zijn twee kantoren voor ingericht.

Calamiteiten container:
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Op het terrein van de dierenambulance staat een niet 
verplaatsbare container, die klaar staat voor calami-
teiten.
Regio Noord-Holland kan hier gebruik van maken als 
dit nodig mocht zijn.
 
 

WASMACHINE EN DROGERS

Katten kruipen graag in wasgoed,  vooral als de was in de wasmachine 
of droger ligt en deze open staat.

Controleer altijd voor je de wasmachine of wasdroger aan zet of er geen 
kat in ligt.

Jaarlijks gebeuren hier zeer ernstige ongelukken mee als de machine 
aangezet word en er een kat in ligt. De dieren overleven dit niet en sterven 
een vreselijke dood.
Je wil er toch niet aan denken dat zo iets jou en je dier overkomt door niet 
opgelet te hebben.
Dus controleer altijd de was- en/of droogmachine voor je hem aan zet. 

MW. J. VAN NOOTEN VERRAST DE 
DIERENAMBULANCE
Purmerend,  09-02-2015

Spontaan stapt mw. van Nooten vanmorgen binnen in 
de meldpost van de dierenambulance. “ Ik ben 80 jaar 
geworden en heb dit met de hele familie, vrienden en 
buren van de Spuistraat gevierd” Iedereen heeft haar 
wens vervuld geeft zij aan, geen cadeaus maar een 
bijdragen voor de dierenambulance.

Met trots overhandigt zij een prachtig bedrag van 
€ 325,00 aan Pim Langereis.
Dezelfde ochtend is er gelijk een afspraak gemaakt 
om een camera te laten plaatsen voor in de paarden-
trailer. Dit is namelijk noodzakelijk om gewonde dieren 
onderweg in de gaten te kunnen houden.
Wij willen mw. van Nooten enorm danken voor dit 
mooie gebaar en het prachtige bedrag.
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HOOGSPANNINGSKABELS, 
GEVAAR VOOR VLIEGENDE VOGELS

Purmerend, Weidevenne

In de eerste twee weken van januari van 2015 heeft de dierenambulance al 4 dode zwanen weg gehaald.

Als de zwanen van het ene naar het andere weiland 
willen vliegen komen ze met name in de Weidevenne 
hoogspanningskabels tegen. Helaas zien zij deze 
kabels niet en vliegen er pardoes tegen aan. In de 
meeste gevallen zijn de vogels op slag dood. Maar 
het kan ook gebeuren dat de zwaan (slechts) een 
vleugel breekt en naar beneden valt. 

De dierenambulance  wordt meestal dezelfde dag 
nog gebeld voor de gewonde zwaan door wande-
laars die het gewonde dier zien zitten. Wij vangen 
de zwaan en brengen het naar een dierenarts. Een 
gebroken vleugel is in de meeste gevallen niet te 
herstellen, daarom zal de dierenarts de vogel uit zijn 
lijden moeten verlossen doormiddel van euthanasie.
De vogels die nog wel te helpen zijn, brengen wij door 
naar vogelopvang De Bonte Piet in Midwoud.

DE VOGELS WORDEN OOK MET 
RESPECT BEHANDELD!
‘Gaan jullie nou zijn nek omdraaien’? ‘Word deze aan de roofvogels gevoerd?’

Deze vragen worden ons vaak gesteld.
Al het werk daarvoor? Wij rijden namelijk indien dit nodig is elke dag naar het vogel-
opvang centrum in Midwoud (dit is 61 kilometer heen en terug ). Het is namelijk zo 
dat wij geen vogelopvang hebben in Waterland en dan te bedenken dat wij een 
vogelrijk gebied zijn. Dus wij draaien absoluut geen nekken van de vogels om, en 
ook voeren wij ze niet aan de roofvogels. De vogels worden indien nodig naar de 
dierenarts gebracht voor behandeling en/of euthanasie.  
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ZWERFAFVAL!!!
06-03-2015 Purmerend, ParK de driegang

Wat heeft dit dier een strijd moeten leveren!
Foto zegt hopelijk genoeg.

RUIM JE TROEP OP!

VOGEL IN SCHOORSTEEN
14-02-2015 ilPendam

Er zijn van die dingen die niet van een leien dakje gaan. Een vogel in een schoorsteen is zo een voorbeeld. 
Een bewoonster hoorde een vogel in de afvoerpijp van de openhaard. In eerste instantie hadden zij en 

haar man al een poging gedaan om de vogel te bevrijden, wat helaas niet lukte.

Ze vonden het erg zielig voor het dier dus besloten zij 
de hulp van de dierenambulance in te schakelen. 
Bewapend met een laken, een zaklamp en een 
schepnet gingen wij de woning in op weg om de 
vogel uit zijn benarde positie te bevrijden. Kijkend in 
de pijp tot een meter of drie hoog was geen vogel 
te bekennen. Toch was het geluid van het dier (een 
kouwtje) heel goed te horen. We ontdekten wel een 
verborgen ruimte in de haard maar konden daar met 

geen mogelijkheid in komen met onze handen. We 
probeerde er een touw in te laten zakken, dat lukte 
helaas niet. Daarna een tak uit de tuin gehaald en die 
met moeite er in weten te krijgen. 

Telkens hoorden wij de vogel wel, het geluid kwam 
dan weer van boven en dan weer leken wij het wat 
lager te horen. Tot we ineens via de schoorsteenpijp 
een hondje hoorden blaffen kregen we meer het idee 
dat de vogel helemaal niet in de pijp was beland 
maar gewoon op het dak of tegen de pijp aan zat te 
rommelen en te communiceren met de partner. 
We zijn onverrichte zaken terug gekeerd naar de 
meldpost.   



18

DUIF OVERREDEN DOOR FIETSER
05-12-2014 Purmerend KoemarKt

Kregen wij een opmerkelijke melding binnen. Er was een 
vrouwelijke fietser op de koemarkt al lachend over een 

duif heengereden. Ter plaatse zat de arme duif al 
bloedend in elkaar gedoken voor een kroeg.

De mevrouw die de melding had gedaan was erg 
ontdaan, onbegrijpelijk dat iemand dit al lachend kan 
doen bij een dier.  Er mag hier op de koemarkt niet eens 
gefietst worden. De duif was gelukkig nog in leven en op 
de meldpost hebben wij naar zijn verwonding gekeken. 
Er zat onder zijn vleugel een bloedende wond die wij 
hebben weten te stelpen, hierna hebben wij een drukver-
band aangelegd.  Waarschijnlijk is hij toch door de stres 
diezelfde dag nog overleden.
Voor ons is elk dierenleven de moeite waard.

VERHUISBERICHT VAN DE WEEK
13-02-2015 nederland

Vandaag was het zo ver. Hangbuikzwijntje Doutze mocht naar haar nieuwe onderkomen. Doutze laat hier mee 
een zeer zware periode in haar leven achter zich. Nadat zij wegens verwaarlozing in beslag genomen was, werd 
zij tijdelijk door justitie opgevangen ergens in Nederland. Haar eigenaar mocht haar niet meer terug krijgen 
en zo kwam het dat er nu een nieuw adres is gevonden voor Doutze. Na een lange spannende rit voor Doutze 
kwam ze eindelijk aan bij haar nieuwe mensen en de andere dieren. Wat onwennig kwam ze langzaam de 
trailer uit op weg naar een nieuw en fijn leven. Doutzen, we wensen je een geweldig mooi liefdevol leven toe.
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BRAMMETJE ONZE GROTE KLEINE 
AGRESSOR
15 -02- 2014 Purmerend

Door een collega van ons wordt ik gewezen op het volgende stukje op de site van Dieren Opvang 
Centrum Purmerend.

Bambi is afgestaan omdat zijn vorige baasjes niet 
langer voor hem konden zorgen. Bambi is een enthou-
siast hondje maar is bang van handen. Aanlijnen en 
aaien is dus een probleem. Hij laat grommend merken 
dat hij niet aangeraakt wil worden en als hij de kans 
krijgt, bijt hij. Hij wil wel heel graag aandacht en dat 
maak het wel een beetje lastig. Door een ongelukje is 
Bambi een tijd geleden zijn linker voorpootje kwijtge-
raakt. Wij merken hier dat hij niet gewend is om ver te 
lopen. Wij zoeken voor Bambi een fijn huis, waar goed 
voor hem gezorgd wordt. Het laten wennen aan aaien 
en aanlijnen zal een hele klus zijn en misschien zal hij 
het aanraken nooit accepteren. Wie geeft deze kleine 
rakker een nieuwe kans?
Omdat onze andere kleine hondjes enige tijd geleden 
overleden waren, besloten we in het asiel te gaan 
kijken of Bambi  en de dwergpincher Rocky mogelijk 
bij ons mochten komen wonen. Ervaring met het ras 
Chihuahua hadden we al en ervaring met angstige 
en agressieve dieren hebben we natuurlijk in over-
vloed.

Zowel Bambi als Rocky kwamen met ons mee naar 
huis. Een lange weg zouden we moeten gaan om 
Bambi weer tot een redelijk normaal hondje te krijgen, 
maar we gingen er voor.
Vanaf de eerste dag moest Bambi de trap op- en af 
gedragen worden om in huis en op straat te komen. 
De eerste week gebruikte wij daar een handdoek bij 
die we over zijn kopje lieten hangen. De handen die 
hem optilde zag hij dan niet waardoor het optillen 
en aanlijnen steeds makkelijker ging. Na verloop van 
enkele weken was de handdoek niet meer nodig en 
kon Bram (zo noemden wij hem inmiddels) opgetild 
worden.
Na verloop van tijd was er meer contact met hem te 
krijgen en kon Bram los mee wandelen op onze dage-
lijkse wandelingen in het bos maar ook op het strand. 
Omdat onze handen hem nooit iets naars hebben 
aangedaan werd hij daar ook steeds meer vertrouwd 
mee, dus mochten we hem zo nu en dan aaien.   
Maar... aan zijn kopje komen was er niet bij, dan beet 
mijnheer direct van zich af.
Het ging steeds beter en Bram werd steeds makke-
lijker. Hij leerde door het blije gedrag van Rocky dat 
de handen van mensen ook lief voor ze konden zijn. 
Hij toonde steeds vaker blijdschap en gaf ons dan 
een likje op de wang als wij thuis kwamen. Op een 
gegeven moment ging Bram(metje) zelfs spelen met 
een speeltje. Ook begon hij mij te beschermen tegen 
andere honden die in mijn buurt wilden komen. 
Slechts tien maanden heeft onze miniman Bram liefde, 
respect en plezier nog mogen ervaren voor hij aan 
een hartaanval overleed.
Wat ons betreft waren de tien maanden dat hij bij ons 
was veel te kort. Wij hadden hem nog jaren plezier en 
vooral liefde willen geven. 

Rust zacht lieve miniman Bram, we houden van je. 

Saskia en Pim.
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VRIJDAG DE 13E ONGELUKSDAG MET 
EEN HAPPY END VOOR POES TROELA
13-02-2015 Purmerend, boeZemKade 

Tijdens het jaarlijkse maaien van het rietland langs de boezemkade hadden de gemeentemannen de poes 
Troela over het hoofd gezien. 

De poes die daar verscholen zat tussen het riet was 
zich van geen kwaad bewust.
Troela was door het maaien op een rietschoot terecht 
gekomen waar ze niet, zonder een ‘’nat pak’’ te 

halen vanaf kon komen. Gelukkig hoorde omstanders 
haar vreselijk hard  miauwen  en belde de dieren-
ambulance voor hulp. Aangezien wij in dit geval niet 
veel konden doen, hebben wij assistentie van de 
Purmerendse brandweer gevraagd. Een duiker is het 
water in gegaan en wist met moeite de verkleumde, 
kleddernatte poes in onze vervoersmand te plaatsen.
In de meldpost kon ze bij komen van haar avontuur. 
Gelukkig melde haar baasje zich al snel en kon poes 
Troela weer lekker mee naar huis. Met dank aan de 
brandweer en aan de oplettende omstanders.

MELDING: DODE HOND IN ZAK IN 
PURMERBOS
18-02-2015 Purmerend, Purmerbos

Bij de dierenambulance kwamen meerder meldingen binnen over een dode hond in een plastic zak. De 
zak was voor de helft begraven. 

Ter plaatse aangekomen leek het in eerste instantie 
om een kleine hond te gaan. Toen we het dier uit 
de zak haalde om het na te kijken op mogelijke 
verwondingen bleek het een zwarte kat te zijn. Omdat 
het hier om een gedumpt overleden dier ging is de 
dierenpolitie op de hoogte gebracht. Aangezien het 
dier geen uiterlijke verwondingen heeft mogen we 
aannemen dat de eigenaar zijn/haar kat uit respect 

niet heeft willen laten afvoeren naar de destructor 
maar het in het Purmerbos heeft willen begraven.
Begraven in de vrije natuur is verboden en bij 
aantreffen zal het kadaver ook verwijderd worden. 
De eigenaar heeft de mogelijkheid zijn/haar kat nog 
bij de dierenambulance op te komen halen om het in 
de eigen tuin te begraven of om het alsnog naar het 
dierencrematorium te brengen.
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3 HONDEN PLUS 6 KATTEN GERED 
BIJ WONINGBRAND
04-02-2015 Purmerend, lambertus huisengastraat

Brandweer en bewoners van de betreffende woning hebben 3 honden en zes katten gered tijdens een 
woningbrand. 

Door snel handelen van zowel de brandweer als de 
bewoners hebben alle dieren het drama gelukkige 
goed doorstaan. De honden zijn ter plaatse door 
medewerkers van de dierenambulance nagekeken. 
De zes katten die in eerste instantie in een transportbus 
geplaatst waren en niet terug mogen in de woning zijn 
meegenomen naar de opvang van de dierenambu-
lance. Een dierenarts heeft adviezen gegeven voor 
eventuele behandeling. 
07-02-2015: 
Met de katten van de woningbrand gaat het goed, 
dagelijks komen hun baasjes een uurtje op bezoek.
Een prachtig gezicht hoe de dieren helemaal blij 

worden als zij voor hen bekende stemmen horen.
Zodra het gezin gezellig bij de katten in “hun” kamer 
komen zitten weten de dieren van gekkigheid niet wat 
ze doen moeten. Kopjes geven, miauwen, spinnen, 
rondlopen, op schoot stappen, van schoot springen, 
weer rondlopen, wat eten, en het ritueel begint weer 
van voor af aan. Een lust voor het oog om te zien hoe 
deze dieren aan hun mensen gehecht zijn.
En gelukkig zijn de poezen en katers ook voor ons erg 
lief.
Wat zijn wij blij dat we deze mensen en hun katten zo 
hebben kunnen helpen.

MELDINGEN VAN LOSLOPENDE 
KATTEN EN HONDEN

Een loslopende kat of hond hoeft niet altijd direct opgehaald te worden, kan ook gebracht worden. Wij 
gaan eerst altijd kijken of het dier vermist staat in ons bestand, is dit niet het geval dan adviseren wij via 

onze website het gevonden formulier in te vullen met een foto van het dier.

Daarna zullen wij het op onze website en facebook pagina plaatsen.
Dit alles doen wij om de eigenaar niet op onnodige kosten te 
brengen en de tijd te geven om zich te melden. En niet omdat wij het 
niet willen ophalen.
Er zijn eigenaren die verschrikkelijk boos op ons worden als hun dier 
“zo maar” opgehaald is en daarvoor kosten zijn gemaakt.
Katten lopen vaak hun rondje of zitten lekker buiten of ontvluchte 
even de thuis situatie en gaan dan weer naar huis. Sommige katten 
doen dit al jaren. Maar op facebook worden wij vaak meteen 
aangevallen door mensen die het hier niet mee eens zijn. En 
bekladde dan de naam van de dierenambulance en sommige 
gaan daar graag in mee. Het facebook moet gebruikt worden voor 
goede dingen en kan gebruikt worden om het dier weer veilig bij de 
eigenaar te krijgen.
Wist u dat het besmeuren van een goede naam strafbaar is en dat 
daar een aangifte tegen gedaan kan worden?






