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Hartelijk welkom bij ons nieuwe gratis 
dierenambulance magazine, een blad dat 

niet uit donaties betaald wordt maar mogelijk 
gemaakt is door de adverteerders en Kroonland 
Uitgevers BV. Waarvoor onze oprechte dank.

De sterke kracht van Dierenambulance  
Waterland (Purmerend e.o.) is toch wel dat 
we 7 dagen per week, 24 uur per dag ( ook 
op zon- en feestdagen) klaar staan voor de 
dieren en de mensen met hun dier in nood.
De sterke kracht van Dierenambulance Waterland 
(Purmerend e.o.) zijn ook onze goede hulpverleners. 
Onze hulpverleners werken in teamverband, 
kunnen goed met stress situaties omgaan, zij 
kunnen zich goed inleven in menselijke problemen. 
Maar tevens zijn zij in staat geheel zelfstandig te 
handelen. Problemen zullen zij niet snel uit de 
weg gaan, zij zoeken altijd naar een oplossing. 
Zij helpen niet alleen dieren, achter elk dier staat 
een mens en daar moeten zij ook goed mee om 
kunnen gaan.  En natuurlijk hebben wij alleen 
hulpverleners met een status van goed gedrag.  

Wij zijn blij met elke cent!
Wellicht ten overvloede wil ik u, ons publiek en 
degene waar wij eigenlijk op moeten bouwen, 
nogmaals wijzen op het feit dat wij, als organisatie, 
afhankelijk zijn van giften en donaties. Onze 
stichting is opgericht om dieren te helpen. Dat is 
alles. Al het geld dat er via allerlei wegen binnen 
komt, komt ten goede aan de hulp aan dieren. 
Ook die ene cent die iemand geeft of het briefje 
van honderd van een ander!  Alles gaat naar de 
bank en wordt uitgegeven aan vervoer, onderhoud 

en zo nodig vervanging van onze materialen, 
huisvesting, voeding, bijscholing en verplichte 
veiligheidskleding van onze mensen enzovoort.

Wij zijn er trots op dat we nog steeds in staat 
zijn, na ruim 34 jaar, ons zelf te redden.
Hier en daar hebben we uiteraard grotere 
bedragen gehad voor diverse grotere uitgaven, 
zoals het bedrag dat nodig was voor een 
zuurstofconcentrator. En niet te vergeten het 
bedrag dat door kinderen tijdens een sponsorloop 
bijeen was gebracht voor de vervanging van onze 
“antieke” brancardstel, dat was geweldig en enorm 
door ons gewaardeerd. Maar ook daarna moeten 
we kunnen “draaien ” en daar komt u in beeld.
Ook al geeft u maar een klein bedrag, wij 
en vooral de dieren zijn daar gebaat bij, alle 
kleine beetjes helpen, grote natuurlijk ook.

We moeten steeds maar weer zien dat de 
benodigde euro’s binnenkomen en gelukkig is het 
zo dat mensen vaak gul zijn als ze bij ons komen 
en zien hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dáár 
zijn wij, en zeker de dieren, zo dankbaar voor en 
vandaar dat we het maar weer eens zeggen: “ 

HEEL VEEL DANK DAT U HET 
VERTROUWEN IN ONS BLIJFT 
BEHOUDEN EN DAARDOOR 
DE DIEREN BLIJFT HELPEN”

Dan kunnen wij dat zeker blijven doen!

Veel leesplezier met dit prachtige magazine van 
de dierenambulance. Heeft u zelf iets bijzonders te 
vermelden of een dier dat iets heeft of kan, schrijf 
het ons in een Microsoft Word bestand. Wie weet 
kunnen wij het in onze volgende magazine plaatsen.
 
 

VOORWOORD
Door Pim Langereis, voorzitter
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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:

3 medewerkers zijn gecertificeerd van “het •	
opmerken en omgaan met dierenmishandeling 
op  een forensische verantwoorde wijze”.
3 medewerkers in dienst die in bezit zijn van •	
een verlof tot het voorhanden hebben van 
de wapens verdoofpistool, verdoofgeweer.
4 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 •	
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 Watergang
  

WERKzAAmHEDEN 
DIERENAmBULANcE WATERLAND
U HEEFT VAST WEL EENS ONzE AmBULANcE zIEN RIJDEN 
EN BIJ U zELF gEDAcHT: “WAT DOEN DIE EIgENLIJK?”
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Een deurwaarderskantoor uit Amsterdam neemt 
contact met ons op. Zij staan voor een huisontruiming 
die geplant staat op 5 februari 2013. Aangezien er 
huisdieren in de woning aanwezig zijn informeert de 
deurwaarder (met wie wij niet eerder samengewerkt 
hebben) of het uit huis halen van dieren tijdens een 
ontruiming door ons ook gedaan wordt.

Na het bevestigend antwoord verteld de deurwaarder 
ons dat er katten zijn en dat het aantal tussen de 20 
en de 25 ligt. Dat aantal moet voor ons weinig hinder 
opleveren aangezien wij over ruim voldoende 
transportkooien beschikken.

Een en ander moet verder nog geregeld worden zoals 
de opvang in het asiel, voldoende mensen die tijdens 
de ontruiming de dieren pakken, in de kooien 
plaatsen en transporteren naar het asiel. Een strak 
schema plus taakverdeling wordt opgesteld.  Enkele 
dagen voor de ontruiming krijgen we de laatste 
informatie over het aantal katten (38 stuks) die in de 
woning aanwezig zullen zijn.  Alle transportkooien 

worden nog nagelopen op gebreken en schone 
handdoekjes worden er in gelegd.
5 februari: De ambulances worden gevuld met 40 
transportkooien. En we gaan met drie wagens en 
voldoende mensen richting de woning. Daar 
aangekomen moeten we nog even wachten op de 
deurwaarder die al in de woning aanwezig is.  
Als hij naar beneden komt verteld hij ons dat de 
bewoner al zijn 38 katten heeft laten verdwijnen.
De eigenaar verteld ons dat hij de dieren zelf heeft 
kunnen onderbrengen bij iemand in de Beemster. 

Hoe hij dat klaar heeft gespeeld is ons een raadsel. 
Waarschijnlijk heeft hij de hele nacht doorgewerkt. 
Later die ochtend moet één van onze ambulances 
alsnog terug keren naar de woning aangezien er uit 
de vriezer van de man een doos gehaald is met 
daarin 32 dode jonge (pasgeboren) katjes. 

Dat de man een obsessie voor (rode) katten heeft 
mag overduidelijk zijn, hij kon zelfs geen afstand doen 
van de dode diertjes.

mELDINg mET EEN STAARTJE OF 38
Januari 2013

HOE KRIJgT HIJ HET VOOR ELKAAR
Dinsdagmiddag 26 februari 2012 kregen wij 

de melding binnen: Kat al dagen onder 
vlonder aan de Sierra Madrestraat in Purmerend.

Twee collega’s gaan op de verontruste melding af en 
zien inderdaad het kopje van een donker cyperse kat 
tussen de spleten van de vlonder. 
De bewoner had al van alles geprobeerd om de kat 
op een veilige manier er onder vandaan te halen.
Er werd besloten om hulp van de brandweer in te 
roepen omdat zij meer materialen hebben voor dit 
soort klusjes.
Met geduld en liefde is het de mannen gelukt om de 
kat veilig en droog op de kant te krijgen. 
    
Die zelfde dag zijn de foto en het verhaal van de kat 
op onze website geplaatst en de volgende dag heeft 
de eigenaar zich al gemeld.

De 3 jarige Spooky werd door een dolgelukkige 
eigenaresse opgehaald. Spooky bleek slechts 2 
nachten van huis geweest te zijn.
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Al eerder werden er kippen en hanen door Trizin van 
Akka’s Ganzenparadijs bij ons opgehaald. Maar nu 
kwam er van zijn kant een vraag of wij hem en zijn 
mensen de helpende hand wilden bieden bij het 
wegvangen van een  flink aantal witte ganzen die 
langs de N244 wonen. 

De dieren staken zo nu en dan de drukke weg over 
naar de bedrijfspanden. Dit leverde soms zeer 
gevaarlijk verkeerssituaties op waardoor de Gemeente 
besloot om de dieren wegens verkeersveiligheid en 
voor hun eigen veiligheid weg te laten vangen.

Donderdag 28 februari 2013 was het dan zover. 
Met voldoende mensen en materialen gingen we in 
colonne naar het kruispunt van N244 en de 
Noordweg.
Een plan van aanpak werd ter plaatse gemaakt, een 
vangkooi voor de vogels uitgezet en het rustig en 
langzaam opdrijven kon beginnen.
De ganzen werden eerst het water in gedirigeerd om 
vervolgens rustig richting de kooi te begeleiden. 
Op twee na liepen de ganzen rustig de kooi binnen 
die direct achter hen dichtgemaakt werd. 
Vanuit de kooi werden ze heel rustig in ganzenpas de 
trailer in geloodst.
Een tweede ploeg ganzen zat op een ander deel van 
de nieuw te bouwen Baanstee. 

Ook deze dieren werden op de zelfde manier de 
vangkooi in geloodst en gingen mee verhuizen naar 
Drenthe, hun nieuwe woonplaats in het 
Ganzenparadijs. 

Op papier lijkt het allemaal zo makkelijk en snel te 
gaan maar in werkelijkheid heeft deze vangactie  vier 
en een half uur geduurd. Na afloop werd er in de 
meldpost van de dierenambulance nog even wat 
warms genuttigd en alle laarzen en schoenen 
schoongemaakt. Daarna moesten de mensen van 
Akka’s Ganzenparadijs in een andere plaats ook nog 
wat vogels ophalen.

SAmENWERKINg mET AKKA’S  
gANzENPARADIJS
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Sinds 4 februari 2013 wordt de pup vermist vanaf de 
Kanaaldijk van Landsmeer. Toen de melding bij de 
dierenambulance binnen kwam, kregen wij direct het 
vermoeden dat het dier in de buurt van zijn woning in 
het water terecht zou zijn gekomen.
Aangezien er ijs en regelmatig sneeuw lag en het 
gebied rond de vermissingplaats niet begaanbaar 
was, werd het dier maar niet gevonden. 
Maar op 16 april kwam dan het verlossende 
telefoontje, de pup was gevonden,  op nog geen 500 
meter afstand van zijn woning lag het diertje 
overleden in het water. Ook dit dier was in verre 
gaande staat van ontbinding, een bewijs dat hij al 
zeer geruime tijd dood in het water lag.
Ook nu had de eigenaar gemengde gevoelens. Blij 
dat de onzekerheid voorbij was, maar verdrietig dat 
het dier zo aan zijn eind was gekomen.
Deze vorstperiode heeft ook nu weer de nodige 
dierenlevens gekost. Op 15 april hadden we nog een 
kat opgehaald die volgens omstanders al in  het water 
lag toen er nog ijs was. Hadden ze toen gebeld naar 
ons, hadden we mogelijk nog een eigenaar kunnen 

achterhalen. Nu was het gezien de verre gaande 
staat van ontbinding van de kat nodig om het dier per 
direct af te voeren naar de destructor.

16-04-2013 VERmISTE TURKSE HERDER PUP gEVONDEN

Foto: Moes Boogn

VORST HEEFT HET LEVEN VAN 
zEKER 3 HONDEN gEëIST.
TWEE DODE HONDEN gEVONDEN

13-03-2013. Via de meldkamer van de politie 
worden wij doorverbonden met een rattenbestrijder 
die werkzaam is in het Ilperveld.

De man voer met zijn bootje in het Ilperveld en trof in 
het water twee dode honden aan. 
Onze medewerksters gingen op de melding af, 
stapten in het bootje en gingen mee de polder in.  
Op een gegeven moment kwamen zij bij het eerste 
kadaver aan, zwart met half lang krullerig haar.
Met behulp van een zwanenhaak konden we de hond 
naar de boot trekken om het vervolgens met de hand 
aan wal te slepen. Ter plaatse konden we zien dat het 
niet om de vermiste pup ging.
Eenmaal in een speciale luchtdichte zak op de boot 
gelegd, op weg naar de tweede hond. 
Deze lag zo’n honderd meter verderop in het water, dit 
was een blonde hond en had veel weg van een 
labrador.
Ook deze hond op de zelfde manier uit het water 
gehaald, in een zak gedaan en op de boot gelegd.
Het lijkt allemaal zo makkelijk en simpel maar deze 
honden lagen al weken in het water. Dat was te 
concluderen aan de hand van de stank die er af 
kwam maar ook aan het feit dat hier en daar de 
vacht en huid behoorlijk los liet kortom beide kadavers 
waren in verre gaande staat van ontbinding.

Nadat we met het bootje terug gebracht waren naar 
de ambulance konden we de dode dieren over 
hevelen van boot in ambulance.
Achter de meldpost moesten de dieren weer uit de 

zakken, het was best mogelijk dat tenminste één van 
beide een identificatiechip zou hebben.
Gelukkig was die er maar helaas was de hond niet 
overgeschreven van de oude eigenaar in België naar 
de nieuwe eigenaar.

Verder speuren bracht ons bij een vermelding van een 
vermissing en zo kwamen wij achter de eigenaar van 
beide honden die op 20 januari 2013 achter een vos 
aan waren gegaan. Ze rende het ijs over het Ilperveld 
in. Een plek waar je alleen kan komen met een klein 
bootje en dat was in deze vorstperiode niet mogelijk. 
Ook was het ijs te onbetrouwbaar om lopend op zoek 
te gaan naar de dieren.
De eigenaar was erg verdrietig toen hij hoorde dat zijn 
honden overleden waren, tevens opgelucht nu de 
onzekerheid over hun lot voorbij was. 
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OOR DE KAT BOBBy WAS DIT LETTERLIJK HET gEVAL 
21-03-2012, Volendam

mAmmA.... DE DEUR IS DIcHT

Wanneer een bewoner van Dril een kat hoort 
janken in een woning dat onbewoonbaar is 
verklaard belt meneer de dierenambulance.

Wanneer de medewerksters van de dierenambulance 
aankomen bij de dichtgetimmerde woning komt de 
melder aanlopen. “ik hoor hem al een tijdje niet meer, 
zal hij eruit gekomen zijn?” De medewerksters van de 
dierenambulance openen de brievenbus om de kat 
te roepen. En ja hoor, er komt luidruchtig gemiauw 
achter de deur vandaan.

De melder neemt zijn ladder mee naar de achterkant 
van de woning. Er is maar één mogelijkheid hoe de 
kat naar binnen is gekomen, dat is via een gat dat 
boven in een muur zit. Mogelijk is de kat er via ’t gat in 
gekomen maar nu is het voor hem een te grote 
sprong om vanaf binnen naar buiten te komen. 
“zullen we even naar boven met de ladder om te 
kijken?” 

Daar gaan de melder en de medewerkster van de 
dierenambulance, via de ladder naar boven. 
Wanneer ze op een balkon komen te staan ziet het er 
gevaarlijk uit. De vloer staat op instorten en elke stap 
die zij zetten is gevaarlijk. Weer naar beneden dan 
maar.

Ja wat moeten we nu? We kunnen de woning 
betreden, alleen moeten we wel een houten plaat 
voor het raam weghalen. Even de meldkamer van de 
politie bellen, en we krijgen toestemming.
De plaat word voorzichtig losgemaakt en de 
medewerkster van de dierenambulance gaat via een 
kleine opening naar binnen. 

Daar komt ze terecht in een gevaarlijke situatie, de 
muren zijn gescheurd, de vloer is niet stabiel. Elke stap 
die ze zet is alsof je op een waterbed loopt. De kat lijkt 
naar boven te zijn gegaan. Dan maar voorzichtig de 
trap op.. “poes, poes.. Waar ben je nou?” Geen 
reactie meer. Hij kan er toch niet uitgekomen zijn? 

Wanneer de medewerkster een paar treden heeft 
gehad schrikt ze, een groot gat in de trap. Dit is te 
gevaarlijk, maar weer snel terug naar buiten.

Haar collega belt de meldkamer, we hebben hulp 
nodig. Zou de brandweer ons kunnen helpen? 
De brandweerman is snel ter plaatse, ook hij gaat de 
woning in. Ook hij vind het een gevaarlijke situatie. “Als 
in zo’n  pand brand is mogen we er niet eens in, het 
kan zo instortten.”
Hij ziet de kat op het zoldertje zitten, maar die is niet 
van plan om naar hem toe te komen. Een bewoner uit 
de buurt gaat met hem mee, “het is mogelijk mijn kat, 
ik roep hem wel”
Wanneer ze boven zijn roepen ze dat de kat naar 
beneden komt. 
De medewerkster van de dierenambulance zit op de 
vensterbank, de kat ziet licht en denkt maar één 
ding... Ik kan eruit!!!
We hebben hem, hij zit in de vervoerskooi. 
Helaas is het niet de kat van meneer, wel heeft de kat 
een bandje om met een kokertje eraan. In de auto 
word zijn kokertje gecontroleerd, het gaat om Bobby 
en hij woont een paar straten verder op.
De eigenaresse is helaas niet thuis, maar we laten een 
brief achter. Eind van de middag komt zij haar kat 
halen die voor het laatst gezien was op Maandag 18 
Maart. 

Dankzij de oplettende buurtbewoner is Bobby na een 
groot avontuur weer veilig thuis.
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KAT LIgT 15 mAANDEN DOOD IN 
BANKSTEL, EIgENAAR mERKT NIETS

Blacky verdwijnt in december 2011. De 
eigenaar weet het zeker, Blacky is naar buiten 

gegaan en vermoedelijk door het ijs gezakt.

Dagen, weken en maanden hopen zij op de terugkeer 
van hun huisdier.
22-03-2013 is het gezin bezig met verhuizen als zij tot 
hun schrik en ontsteltenis in de bank het kadaver van 
een kat aantreffen.
De dierenambulance wordt er bij geroepen om het 
dode dier op te komen halen. Zodra onze collega’s 
binnen komen, krijgen zij de kadaverlucht al in hun 
neus. De eigenaar vond wel dat er onder de bank 
een smerige donkere vlek was en dacht eigenlijk dat 
de andere katten daar geplast hadden en maakte 
het keer op keer schoon. 

Op een gegeven moment hebben zij de bank gekanteld 
en kwamen er achter dat er een dode kat in lag.

Het doek aan de onderzijde van de bank werd 
opengesneden en de gemummificeerde kat die 
vastzat werd losgehaald.
Erg aangedaan en verdrietig waren de gezinsleden 
toen bleek dat hun vermiste Blacky al die tijd (15 
maanden) dood in de bank heeft gelegen. 
 
Wij hebben in onze loopbaan al heel wat mee 
gemaakt maar het blijkt altijd nog extremer te kunnen.

De bank-kat heeft veel media gehad, zelfs het 
natuurhistorisch museum wilde de kat in hun collectie 
opnemen

WILDE RATTEN NEmEN BEzIT VAN 
KONIJNENHOKKEN

Al een week lang vonden de mensen 
al dat hun konijn wel heel erg veel at. 

Tot ze ontdekten dat er een wilde rat in hun 
tuin rondscharrelde en zo nu en dan het 
konijnenhok in ging om van het voer te stelen. 

Aangezien het hok altijd openstaat was het voor de rat 
geen enkele moeite om een warm slaapplaatsje te 
vinden. Toevallig zag de bewoner dat de rat weer in 
het hok zat en sloot snel het deurtje. Vervolgens riep hij 
de hulp van de dierenambulance in om op een 
diervriendelijke manier van de rat af te komen. Met 
wat slimme truckjes en een goeie vangkooi lukte het 
ons binnen tien minuten de rat uit zijn slaapplek op de 
bovenverdieping te krijgen en naar beneden in de 
vangkooi te laten lopen. De rat is door ons in de 
natuur uitgezet.

Purmerend, 24-03-2013
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Purmerend, 15-04-2013 

Ook de familie Prins merkte een rat op in het konijnenhok. Tot hun verbazing vond het konijn het allemaal best. 
Ze genoten van elkaars gezelschap, helaas was dit van korte duur. De wilde maar slaperige rat is ook door de 
dierenambulance uit het konijnenhok gehaald en weer de vrije natuur in gelaten.

Een vriend voor maar even
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EEN KEURmERK, WEL OF NIET?
Inmiddels zijn er verschillende keurmerken in het 

leven geroepen. Een heel goed idee om laten we 
het zo zeggen, het kaf van het koren te scheiden.

Alle keurmerken vinden het belangrijk dat het 
administratieve deel van een bedrijf, stichting of 
vereniging goed op orde is. En dat is ook heel 
belangrijk, er moeten goede, duidelijke  richtlijnen en 
taakverdelingen op papier staan.
Maar net zo belangrijk of misschien nog wel 
belangrijker zou naar voren moeten komen dat een 
bedrijf, stichting of vereniging beoordeeld dient te 
worden op de werkzaamheden waar zij voor staan.

Graag willen wij hier wat dieper op ingaan.
Momenteel wordt er gewerkt aan een keurmerk voor 
kleinschalig diervervoer, dierenambulances in 
Nederland gaan daar ook onder vallen. 
Prima initiatief, dat vonden wij ook, tot wij 
geconfronteerd werden met de inhoudelijke zaken.
Wat ons het meest tegen de borst stuit zijn de kosten 
die daar mee gemoeid gaan.
Zouden wij in aanmerking willen komen voor een 
keurmerk, mogen we beginnen met het overmaken 

van € 250,= om vervolgens jaarlijks een bijdrage van 
minimaal € 300,= te storten.
Wij zijn van mening dat je een keurmerk moet 
verdienen, niet moet kopen.  

Een verdiend keurmerk zou iets op moeten leveren, 
zeker geen factuur voor een sticker op de ambulance 
en een naam in een register.
Voorlopig hoeven wij van de landelijke overheid niets 
te verwachten in financiële zin.
Wij vragen ons dan ook af, kunnen wij zo’n grote 
uitgave voor een niets opleverend keurmerk aan onze 
donateurs verantwoorden?
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.

Sinds de oprichting van de Fdn (Federatie 
Dierenambulance Nederland) in 1993 zijn wij erkend 
lid.Om aangesloten te zijn bij de FDN 
moeten wij ook aan alle wettelijke eisen 
voldoen, eisen die in het verleden 
goedgekeurd zijn door o.a. de minister 
van Voedsel en Waren Autoriteit. 

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 word 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
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NIEUWE AmBULANcE DANKzIJ 
NALATENScHAPPEN
Een nalatenschap kon voor ons niet op 

een beter moment komen. Onze oude 
ambulance, gekocht in 2003, die inmiddels 
verschillende mankementen heeft vertoond, 
is duidelijk aan vervanging toe. 

In Maart dit jaar werd er een flink bedrag op onze 
rekening bijgeschreven, dit geldbedrag was afkomstig 
uit de nalatenschap van de heer de Gelder. 

Omdat wij toch al aan een nieuwe ambulance zaten 
te denken, was de knoop snel doorgehakt. 
Dit bedrag kwam zo geweldig mooi uit dat we 
besloten hiervan een mooie nieuwe bus aan te 
schaffen. Mijnheer de Gelder zou hier bijzonder trots 
op zijn. 

De bus is besteld en zal binnenkort bij ons afgeleverd 
worden. Helemaal kaal, zowel van buiten als van 
binnen. De grote klus van in- en opbouw van de 
wagen moet zo snel mogelijk beginnen.

En opnieuw konden wij een flink geldbedrag dat 
afkomstig was uit nalatenschap nu van de heer 
Cabalt volledig gebruiken voor de aankleding van de 
wagen. Hij moet ingericht worden met een 
waterdichte vloer, hondenkooi, kasten, stoelen, en een 
prachtige nieuwe brancard kan ook meteen 
aangeschaft worden. 
Lichtbalken en belettering, alles er op en er aan 
dankzij 2 nalatenschappen in korte tijd. 

Dankzij het vertrouwen in ons en onze medewerkers 
hebben deze twee mensen de Dierenambulance in 
hun testament opgenomen.

Hiervoor zijn wij ze bijzonder dankbaar. 

Onze trouwe donateur De heer 
Teun de Gelder overleed op 3 
november 2011. 

Zo ziet de nieuwe ambulance er op 18 April 2013 uit
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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 gironummer 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 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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OPEN DAg

Op het parkeerterrein naast de meldpost van de 
dierenambulance.

Volume 24
1446 WJ Purmerend

www.dierenambulance-purmerend.nl

Met o.a.:
Zweefmolen
Ponyrijden

Aaibare dieren
Akka’s ganzenparadijs

Drive-in show 
Moderne papegaai
en nog veel meer!

13 Oktober van 10.00 tot 17.00 uur

Op het parkeerterrein naast de meldpost van de 
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Op het parkeerterrein naast de meldpost van de 
dierenambulance.

Volume 24
1446 WJ Purmerend

www.dierenambulance-purmerend.nl

Met o.a.:
Zweefmolen
Ponyrijden

Aaibare dieren
Akka’s ganzenparadijs

Drive-in show 
Moderne papegaai
en nog veel meer!

13 Oktober van 10.00 tot 17.00 uur

Zweefmolen
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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.

3 mEIDEN HEBBEN HEEL WAT 
STRAATJES EN STOEPJES SNEEUW 
VRIJ gEVEEgD 
05-02-2013

(Kimberly en Ganganveer)                               ( Pim, Ganganveer, Callisto en Kimberly)

Wat een verrassing dinsdag middag, de 
meiden Kimberly, Callisto en Ganganveer 

kwamen een bedrag van € 35,00 brengen.

Dit hadden zij opgehaald met het sneeuw vrij maken 
van straatjes en stoepjes in de Purmer-noord.

Sommige mensen gaven spontaan een gift en bij 
andere moesten zij echt aan het werk!!!
Wat een enorm leuk initiatief.
Maar daar bleef het niet bij, op maandag middag  22 
april kwamen 2 van de meiden ons weer verrassen 
met een bedrag van € 121,00 dit keer waren zij langs 
de deuren geweest met zelfgemaakte flyers zodat de 
mensen konden zien dat het geld daadwerkelijk voor 
de dierenambulance werd opgehaald.

Wij willen Kimberly, Callisto en Ganganveer enorm 
danken.

Het geld zal besteed gaan worden aan een zet 
honden muilkorven voor in de nieuwe ambulance.
Die zelfde middag zijn Kimberly en Ganganveer een 
paar uurtjes met ons mee geweest.
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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 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 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
 
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 




