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Van de voorzitter 
Passie
In dit interessante zomernummer krijgt u een kijkje achter  
de schermen van ons hospitaalgedeelte, wat ik persoonlijk  
een heel interessant en waardevol deel van ons werk vind.  
De behandelkamer van de dierenarts waar een dier wordt 
onderzocht en een behandelplan wordt opgesteld, met daarna 
alle ruimtes met diverse medische hulpmiddelen om de beste 
zorg te kunnen bieden voor herstel. Ik kan u vertellen, dat 
naast alle apparatuur, het minstens zo belangrijk is dat er 
toegewijde zorg is met TLC (Tender Loving Care), en daar ben  
ik altijd zo trots op bij onze gepassioneerde medewerkers!

Zo hebben we ook een heleboel enthousiaste aanmeldingen 
gekregen op onze vrijwilligersoproep in het wintermagazine.  
Er is al een nieuwe opleiding gestart, die als erg interessant 
ervaren wordt. Vanwege de coronamaatregelen moest de 
opleiding op een aangepaste manier, maar wachten was geen 
optie. We willen verder bouwen aan de toekomst van de 
Dierenambulance. Ik wil hier alle nieuwe vrijwilligers welkom 
heten en hun bedanken voor hun tijd en inzet.

Onze vrijwilligers Rob van Loon en Arie van der Zwan worden 
geïnterviewd over hun werk voor de schapen, geiten en kippen 
op ons buitenterrein, die zij daar toegewijd verzorgen.

Verder in dit magazine een verslag van ons bezoek aan de 
Wildopvang in Delft waar wij ook dieren naartoe brengen.  
Daar ontmoetten we nóg meer gepassioneerde collega’s. 

Passie is heel belangrijk, maar ons werk zou niet mogelijk  
zijn zonder uw financiële betrokkenheid en toewijding  
als donateur, ik wil u daar graag voor bedanken. 

Veel leesplezier en een mooie zomer!

Liesbeth Auwerda – voorzitter

FOTO © NICOLE ROMIJN
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van de werkvloer

We hebben al een behoorlijke poos een bekende dieren verzorger  
in ons midden. Je zou hem een soort van Johan Cruijff onder de 
dierenverzorgers kunnen noemen. Hij heet Rob van Loon. Hij heeft  
zelfs een heuse biografie geschreven over zijn leven als verzorger,  
een boek met de veelzeggende titel ‘Een Leven Lang Poep’. 

  ROB VAN LOON 

AL MEER DAN EEN HALVE 
EEUW DIERENVERZORGER

Van dat boek, waarin je struikelt over de fantastische verhalen en anekdotes, gaan we 
exemplaren weggeven als prijs voor de puzzel achterin! Maar eerst het verhaal over de  
schrijver zelf. Bijna vijftig jaar lang verzorgde Rob olifanten, tijgers, giraffen, okapi’s en mens- 
apen in diverse dierenparken in Nederland én in het buitenland. En in ‘Een Leven Lang  
Poep’ verhaalt hij daarover met humor, zelfspot en heel veel gevoel en liefde voor dieren. 

Alle verhalen in het boek zijn hem even lief, maar als we aan hem vragen welke 
gebeurtenis het aller duidelijkst op zijn netvlies staat, hoeft hij daar geen seconde  
over na te denken. De hereniging met één van ‘zijn’ olifanten. ‘Toen ik in Wassenaar 
werkte,’ vertelt hij, ‘heb ik twee jonge olifanten grootgebracht. Ze waren veel te  
vroeg bij hun moeder weggehaald in Azië. Dat gebeurde in die tijd. Toen Wassenaar  
dicht ging, kregen ze een ander onderkomen. Het mannetje kwam via Artis in 
Denemarken terecht. En het vrouwtje vertrok uiteindelijk naar Boedapest. 

Terwijl Rob dit vertelt, zien we zijn gezicht veranderen, alsof hij het allemaal  
weer beleeft. ‘Hongarije is niet naast de deur,’ gaat hij verder. ‘Maar die olifanten 
vergat ik nooit. Jaren geleden zei mijn vrouw: ‘Zullen we naar Hongarije gaan?’ 
Als de dag van gisteren herinner ik me het moment dat we – ik met kloppend 
hart – die dierentuin binnen kwamen. Je moet je realiseren dat ik haar ruim 
15 jaar niet had gezien. Ik loop de hoek om, en daar loopt ze, tussen 
andere olifanten. Ik roep haar naam, één keer. Ze verstijft, draait zich om 
en komt al brullend naar het hek rennen! Ik kan niet beschrijven wat er 
dan door je heen gaat. Ik stond te janken als een klein kind. En elke 
keer als ik dit verhaal vertel, zoals ook nu, raak ik weer ontroerd.

Zoveel jaar later werkt Rob bij ons als vrijwilliger. Hoe mooi  
is dat? ‘Mensen zeggen weleens tegen me: ‘Je hebt 
avonturen met olifanten en Bengaalse tijgers beleefd 
en nu verzorg je pony’s, geiten en vogels. Is dat 
wel leuk?’ Ja, dat is verdomde leuk! Het gaat mij 
om de wisselwerking met een dier, welk dier 
dan ook. De één is wat intelligenter dan de 
ander, net als bij mensen, maar voor de rest 
zijn het net als jij en ik levende wezens waar 
je contact mee kunt maken. Waar je mee 
kunt levelen. Ik werk dus ook met vogels. 
Daar had ik vroeger nooit wat mee. Maar  
ik betrap mezelf erop dat ik tegenwoordig 
hele gesprekken met ze voer. Ik heb eens 
iemand meegenomen naar de duivenstal 
en die is daarna nooit meer terugge-
komen. Die dacht wellicht dat er een 
steekje bij me los zat. Ach wie weet’, 
besluit hij, met een bulderende lach.

 
 
 
 
 
Met de ouderdom komen de gebreken, maar met  
een goede arts, een dagelijkse dosis liefde en wat geluk 
komt soms ook het herstel. Bij het laatste bezoek aan de 
dierenarts bleken de bloedwaarden van Bertje in orde te 
zijn. De chronische alvleesklierontsteking was tot rust 
gekomen. Daar zat ik, met mijn paniekgevoelens. 
Nergens voor nodig.

De echo van zijn buik leverde evenmin problemen op.
En weer: daar zat ik, met een scenario in mijn hoofd van: 
als er wat is, dan neem ik hem mee naar huis en dan 
moet hij daar, in zijn eigen huis, maar de laatste injectie 
krijgen. Bert hoefde geen injectie, hij wilde een snack. 
Op het moment dat ik dit schrijf, weet ik dat er een 
tandenoperatie aan komt en nog twee uitslagen van 
onderzoek, dus er drijven nog wat wolkjes aan de hemel, 
maar iets anders is me wel heel duidelijk geworden.  
Dat is het verschil tussen hoe de kat iets ervaart en  
hoe de mens datzelfde ervaart. Ik piekerde. Bert gaf  
zich in de praktijk aan de situatie over.

Toen we weer terug waren, gingen we gezellig op het 
tapijt hangen, naast elkaar. Een beetje aaien, extra 
zachtjes over zijn kaalgeschoren buik, een paar lieve 
woordjes, hij kon nauwelijks ophouden met spinnen 
door het gevoel weer thuis te zijn, in zijn overzichtelijke 

 
 
 
 
 
leven vol gewoonten van snacks en knuffels. En ik  
lag bij hem, nog wat na-piekerend over diagnoses en  
toekomsten samen. Geleidelijk drong het tot me door 
dat de methode die Bert me voorleefde, misschien  
veel beter was dan dit piekeren.
Je kon je verzetten wat je wilde (in de taxi naar de 
dierenarts had Bert keihard gemiauwd), maar uiteindelijk 
gebeurde toch wat moest gebeuren (in de praktijk was 
hij stil), en daarna was het leven zoals het was. De 
dierenarts kwam zeggen dat de buikecho gaande was  
en dat hij stil op een kussen lag. Ik zei: “Of verlamd van 
angst.” Toen hoorde ik iets over kriebels achter zijn oor 
en gewoon kijken en ik begreep dat wat ik zei, eerder 
over mij ging dan over Bert.

Hopelijk maakt dit inzicht elk volgend dierenartsbezoek 
gemakkelijker. Dan kan ik mijn zorgen elders parkeren 
en beter kijken naar wat het met Bert doet, want om 
hem gaat het tenslotte.

Vilan van de Loo
Bertje is online: op Facebook als HuiskaterBert,  
en op zijn eigen site: www.huiskaterbert.nl

NAAR DE DOKTER

Auteur Vilan van de Loo schrijft unieke 
verhalen over de liefdesrelatie tussen mens 
en dier. Kater Bertje in onderstaand stuk 
komt uit ons hospitaal vandaan.
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“Hij leeft nog!” De zwaailichten gaan uit.  
De ambulancechauffeur haast zich naar het 
gewonde dier. Hij is zwaargewond, maar er  
is een ademhaling. Dit betekent dat snelheid 
geboden is bij de rit naar de dichtstbijzijnde 
dienstdoende dierenarts. De aangereden kat 
die we zojuist van straat hebben gehaald wordt 
bekeken en gestabiliseerd bij de dierenarts.  
De kat is niet gechipt en dus blijft de eigenaar 
onbekend. Gelukkig hebben we ons eigen 
hospitaal om de kat mee naartoe te nemen  
en zijn we niet afhankelijk van opname
plekken bij dierenartspraktijken. 

24 uurs verzorging
Op het hospitaal aangekomen beoordelen onze dierverzorgers  
het dier eerst in onze behandelkamer. Aan de hand van het 
patiëntdossier van de dierenarts en het lichamelijk onderzoek van 
de dierverzorgers maken we een inschatting van de verwondingen 
en starten we een behandelplan. Twee keer per week bezoekt  
een dierenarts ons hospitaal om de voortgang van alle dieren  
te beoordelen en zo nodig de behandelingen en medicatie bij  
te stellen. Daarnaast is er 24 uur per dag iemand aanwezig die  
de medische toestand van de dieren monitort. Yvonne, hoofd 
dierverzorging, zegt: “Het verzorgen en behandelen van de 
gewonde dieren kost veel tijd. Gemiddeld hebben we ongeveer 
veertig katten bij ons in opname. Er is er altijd wel één bij die een 
infuus nodig heeft. Anders dan bij mensen blijft het infuus niet 
zitten, maar we plaatsen het, we dienen de vloeistof toe en dan 
verwijderen we het infuus gelijk weer. Want een kat die redelijk 
actief is, kun je moeilijk met een infuus laten zitten.”

Ja, als je dat een aantal keren op een dag te doen hebt, dan 
vliegt je dag wel voorbij. En dat is natuurlijk nog lang niet alles. 
Andere katten hebben bijvoorbeeld zes keer per dag medicatie 
nodig. Yvonne: “En vaak hebben we kittens in huis waarvan de 
moeder poes niet in beeld is. In de eerste periode moeten kittens 
iedere twee uur eten. Kun je je dat voorstellen! Dat vergt vooral 
energie van de dierverzorger die de nachtdienst draait. En dan 
spreken we nog niet eens over de vogels, konijnen en knaag-
 dieren, honden en boerderijdieren. Al met al is het altijd een 
drukke bedoening. Gelukkig hebben we ook in het hospitaal 
veel vaste vrijwilligers waar we op kunnen rekenen.”

Behandelkamer en operatiekamer
Dankzij onze goed uitgeruste behandelkamer en aparte 
operatie kamer kunnen wij eenvoudige operaties op ons hospitaal 
uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan castraties. Door deze 
operaties in het hospitaal uit te voeren hoeven de dieren niet 
vervoerd te worden naar een voor het dier onbekende omgeving. 
Dit beperkt onnodig stressvolle situaties en scheelt ook nog eens 
veel tijd. Ook houden we op deze manier de ambulances zo veel 
mogelijk beschikbaar voor nieuwe spoedgevallen.

De behandelkamer is onder meer uitgerust met een sterilisator, 
een grote couveuse, twee kleinere couveuses, operatietafel, 
koel vriescombinatie voor medicatie en vaccinaties, infuus-
standaard, medicijnkasten en webcams. In de operatiekamer 
staat ook een operatietafel, zuurstofapparaat, warmtelamp, 
anesthesietoestel met een bewakingsapparaat. 

Nieuwe couveuse
Eind 2020 zijn we begonnen met zoeken naar een nieuwe baby 
couveuse omdat de oude niet meer naar behoren functioneerde. 
Yvonne legt uit: “Een goed werkende couveuse is van essentieel 
belang. Shock en een dalende lichaamstemperatuur kunnen een 
dier snel fataal worden. Door zuurstof, warmte, de juiste lucht -
vochtigheid en eventueel een infuus toe te dienen kan je een  
dier dat op de rand van de dood balanceert toch stabiel krijgen. 
De couveuse redt iedere maand levens. Daarom kunnen en willen 
wij niet zonder!” 

in het hospitaal

INTENSIEVE ZORG 

De ambulancechauffeur doet een oproep aan de 
dierverzorgers in ons dierenhospitaal en zij reageren 
al snel: “Kom maar terug. We maken een plekje voor 
hem klaar.” Neurologische problemen, botbreuken, 
nierproblemen, ziektes, ouderdomsklachten, verzwakt 
of heel jong. Alle huisdieren zonder eigenaar die 
intensieve zorg nodig hebben, kunnen in ons 
hospitaal terecht. 

De zoektocht leverde maar niks op tot grote frustratie van onze 
dierverzorgers. Maar gelukkig kregen we in februari van dit jaar 
de optie om voor een heel schappelijk bedrag een zo goed als 
nieuwe couveuse te kopen. Zo’n groot bedrag was nog nooit 
opgehaald met een crowdfundingsactie en dus leek deze optie  
te mooi om waar te zijn. Toch besloten we een crowdfunding te 
starten op onze Facebook. Wonderen zijn de wereld nog niet uit 
want binnen één dag was het bedrag bij elkaar en was de nieuwe 
couveuse besteld en onderweg naar ons hospitaal. Wat zijn wij 
blij met onze enthousiaste donateurs! Nog geen maand later 
hebben al vier kattenpatiëntjes dankbaar van de couveuse 
gebruik gemaakt. Zo zie je maar weer: dieren helpen doen  
we samen!.

Wilt u ook een specifiek doel steunen? 
Bezoek onze website en Facebookpagina en blijf  
op de hoogte van de lopende crowdfundingsacties. 
Doneer voor een dier, een ruimte of voeding.
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in actie

IN ACTIE
DAGELIJKSE REDDINGSACTIES VAN DE 

DIERENAMBULANCE DEN HAAG E.O.

PER JAAR KOMEN WE RUIM 
18.000 KEER IN ACTIE VOOR 
DIEREN IN NOOD. HET GAAT OM 
ALLERLEI DIEREN, VAN VOGELS  
DIE VERKEERSSLACHTOFFER ZIJN 
GEWORDEN TOT KATTEN DIE  
OP STRAAT ZIJN GEZET. IN DEZE 
RUBRIEK ZIE JE EEN AANTAL  
VAN ONZE ACTIES.
FOTOGRAFIE: CLARA MAZÈL E.A.

Zowel de melder als de bewoners van het huis 
hadden al een reddingspoging uitgevoerd. Helaas 
was het niet gelukt de kuifeend zelf te bevrijden. 
Gelukkig zijn onze chauffeurs erg creatief en wist 
Martin het eendje binnen te hengelen. Hij moest 
daarvoor eerst over de omgevallen boom heen 
klimmen en een tak af te breken om zo met de 
zwanenhaak de tak van het eendje dichterbij te 
halen. Zo zie je maar dat het materiaal dat soms 
voor een ander dier bedoeld is toch nog goed  
van pas kan komen. 

De kuifeend had een flink gezwollen pootje  
en het visdraad had diep in zijn been gesneden. 
We hebben er hierom voor gekozen het eendje 
naar Wildopvang Delft te brengen voor revalidatie, 
voor hij weer wordt uitgezet. Martin heeft uiteraard 
geprobeerd om ter plaatse het visdraad te verwij -
deren. Toch is het altijd een risico om een vogel 
die slachtoffer is geworden van visdraad direct  
los te laten. De kans op ontstekingen en zelfs het 
afsterven van het pootje is altijd aanwezig. Zeker 
als er een heel diep stukje draad is achtergebleven. 
Observatie bij een opvang is in deze gevallen vaak 
de beste beslissing.

Geluk bij een ongeluk was dat de melder van de 
kuifeend natuurfotograaf is en prachtige beelden 
van de reddingsactie heeft kunnen maken. 

Op een zondagmiddag kreeg onze meldkamer 
een melding van een kuifeend die vastzat aan 
een stuk visdraad. De kuifeend zat ongelukkig 

vast met zijn voet aan een omgevallen boom 
in het water. Hij probeerde zich los te trekken, 

maar dit lukte niet. Hij probeerde wanhopig 
weg te vliegen, maar kwam geen millimeter 

vooruit of omhoog. Omdat eenden natuurlijk 
redelijk platte pootjes hebben, moest daar  

wat bijzonders aan de hand zijn.

NIET IN  
DE HAAK

FOTO’S: KEVIN HOLLMANN
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KAT OP RICHEL AAN 
GROTE MARKTSTRAATBABYVOSJE IN DE KOU

Als je jong bent dan wil je op avontuur  
en alles ontdekken. Dit was in eerste 

instantie het plan van kater Rif. Even op 
ontdekkingstocht en dan op tijd terug  

zijn voor het eten. Alleen kwam Rif  
vast te zitten op een richel in de drukke 
winkelstraat op de Grote Markt in Den 
Haag. De melder zag Rif al twee dagen 

zitten op de richel en vermoedde dat  
hij er niet zelf vanaf kon komen.

Chauffeur Rob ging poolshoogte nemen. Alleen  
ging Rif er toen als een haas vandoor. Rob laat zich 
niet makkelijk kennen. Na wat buurtonderzoek kwam 
Rob een vermist-poster van de bezorgde eigenaar 
tegen. Wij namen natuurlijk gelijk contact op en 
dezelfde middag is chauffeur Janneke teruggegaan 
voor reddingsoperatie 2.0. De eigenaresse van Rif  
en de brandweer kwamen ook ter plaatse. 

Hoewel Rif de eerste vangactie erg onder de indruk 
was en besloot te vluchten, was hij de richel nu 
waarschijnlijk toch zat. En dan zit je baas ook nog 
eens in de lift van de brandweerwagen. Dan moet 
het wel goed zijn dacht Rif, terwijl hij de lift bena-
derde. Gelukkig hebben wij altijd meer dan genoeg 
mandjes in de ambulance om even uit te lenen voor 
dit soort situaties. En zo geschiedde: kat in het 
bakkie! Het ga je goed Rif. En uh, blijf je uit de 
problemen? 

Onderweg waait er een flinke bui natte sneeuw over, dus belt Anita  
de melder om te vragen of ze iets over het vosje heen kunnen leggen, 
om te voorkomen dat het diertje nog meer afkoelt. Bij aankomst staan 
de melders ons op te wachten. Ze hebben een kratje over het diertje 
heen gezet en daaroverheen een deken gelegd. Snel haalt Anita het 
jonge vosje onder de krat vandaan. Het diertje is nat, heeft modderige 
pootjes en stribbelt wat tegen. Maar eenmaal in de bench, gaat het 
vosje meteen liggen en valt snel in slaap. Anita en Jos rijden meteen 
naar Wildopvang Delft e.o. voor de eerste noodopvang. Daar consta -
teren ze dat het vosje best wel mager is. Diezelfde avond nog brengen 
zij het diertje naar een gespecialiseerde opvang. Helaas is het vosje 
daar na twee dagen overleden. Waarschijnlijk is hij te jong  
verweesd geraakt. 

Op een koude winterse middag krijgen we  
een melding over een babyvosje dat trillend  

en wankelend over straat loopt. Aan de melder 
vragen we of ze het vosje in het oog wil houden  

en mogelijk iets over hem heen kan zetten. 
Ambulancechauffeurs Anita en Jos gaan er met 
spoed naartoe, omdat het hoogstwaarschijnlijk 

om een onderkoeld diertje gaat.

in actie

FOTO’S: DISTRICT 8 – ERWIN VAN DER LEM
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WOLFSSPIN 
TUSSEN DE BANANEN

VLEERMUIS IN DE GOOT

Het komt zo nu en dan wel eens voor  
dat er een insect of geleedpotige meereist 
vanuit het buitenland. Meestal is dit geen 
ramp maar als het een grote harige spin 
is vinden mensen het vaak minder leuk. 
Zo ook de medewerkers van een Albert 
Heijn in Zoetermeer. 

Zij vonden een wolfsspin tussen de bananen die in 
één van de dozen was meegelift. Vermoedelijk komt 
de spin helemaal uit Costa Rica, maar het is altijd 
mogelijk dat hij onderweg ergens is ingestapt op de 
bananenexpress. Het was de medewerkers van de 
Albert Heijn wel gelukt om het beestje te vangen in 
een bakje. Want een hele supermarkt afzoeken naar 
een spin is natuurlijk een mission impossible! 

Wolfsspinnen kunnen qua lichaam ongeveer 0,4 tot 
wel 4 cm worden. Dit klinkt niet zo heel groot maar 
als je zijn harige pootjes erbij optelt, wil je hem niet 
graag over je arm zien rennen! Wolfsspinnen komen 
wereldwijd voor en vallen onder de noemer giftig. 
Ze kunnen een pijnlijke beet achterlaten. Gelukkig 
zijn de kaken van de meeste spinnen niet groot 
genoeg om door de menselijke huid heen te 
dringen. 

De spin is meegenomen door chauffeur Hugo  
die hem naar Reptielenzoo Serpo heeft gebracht. 
De bananen in de supermarkt zijn dus weer veilig 
voor gebruik. 

Vleermuizen zijn nachtdieren en zie je dus alleen na de schemer  
tot vroeg in de ochtend. Ook was het nog best een groot exemplaar: 
een rosse vleermuis met een spanwijdte van meer dan 20 cm!  
De rosse vleermuis komt wel voor in Nederland, maar de kans dat  
je er één tegenkomt is niet groot, omdat er maar weinig van zijn.

Het beestje had wanhopig geprobeerd zich te verstoppen in een 
donker stukje goot. Chauffeur Hugo is erop af gevlogen en heeft de 
rosse vleermuis voorzichtig kunnen pakken. Dit doen onze chauffeurs 
altijd met handschoenen aan omdat vleermuizen drager van het 
Rabiës virus kunnen zijn. Voorzichtigheid bij het hanteren van 
vleermuizen is dus geboden. 

Volgens de vleermuisexpert van het Naturalis Biodiversity Center zijn 
rosse vleermuizen boombewoners. Mogelijk is dit beestje bruut uit zijn 
hol getrokken door halsbandparkietjes die de plek in wilden pikken 
voor hun eigen nestje. De vleermuis had een open botbreuk 
opgelopen. 

Hugo heeft eerste hulp verleend en de vleermuis van wat water en 
eten voorzien. Dezelfde avond is de vleermuis doorgegaan naar onze 
expert om te kijken of de versplinterde breuk nog te herstellen is. 

Dezelfde avond is de vleermuis gebracht naar de expert waar wij veel 
mee samenwerken. Hij gaat kijken of de versplinterde breuk nog te 
herstellen is. Hopelijk komt de vleermuis er weer bovenop.

Dat is even schrikken! Zo midden op  
de dag een vleermuis op je dakterras.  
De vleermuis, die vol in de zon zat, zal  

het ook niet prettig hebben gevonden.  
Als je een vleermuis overdag op de  

grond tegenkomt, is dit vaak een  
teken dat er iets niet goed is. 

in actie

FOTO: AGNES LUDWIG
FOTO’S: CLARA MAZÈL



14  15  Het Magazine | Nr. 2 | 2020 

We hebben zóveel kleine en grote donaties ontvangen 
voor het vernieuwen van onze ambulance-uitrusting. 
Het lijkt wel of iedereen een steentje heeft bijgedragen.  
Daarnaast ontvingen we een bijdrage van Stichting 
Bouwstenen voor Dierenwelzijn en van Stichting  
Nijdier. Wat zijn wij daar enorm blij mee!

Dankzij jullie giften hebben we maar liefst vijf nieuwe chipreaders kunnen 
aanschaffen. Dit helpt zo enorm om gevonden katten snel terug te brengen 
bij hun baasjes. Ook hebben we een grote hoeveelheid vervoerskratjes in 
allerlei maten en vormen kunnen kopen. En nieuwe slangenhaken  
ontvingen we van Arachno Corner.

Edwin de Pierre, afdelingshoofd ambulancedienst: “Wat zijn we hier blij mee! 
Jaarlijks rijden onze medewerkers en vrijwilligers 18.000 ritten voor wilde 
dieren en voor huisdieren. Veilig, goedwerkend en voldoende materiaal is 
van essentieel belang om alle dieren op een snelle en prettige manier te 
kunnen helpen. Iedereen die heeft gedoneerd, onze berichten heeft gedeeld 
of op een andere manier heeft meegewerkt aan deze campagne: heel erg 
bedankt! Natuurlijk ook namens de dieren.” 

JULLIE ZIJN 
GEWELDIG!

schrepelpad 6 • den haag
www.hofstededierentuin.nl

ruim 
5000 m2 met alles voor uw dier en 

tuin
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opleidingen op gebied van coaching 
met behulp van paarden

•  equine assisted coach level 1 (NOBCO geaccrediteerd) 
•  verdiepingsjaar equine assisted coach level 2 
•  voice dialogue met behulp van paarden
•  familie- en structuuropstellingen 
•  bijscholing, nascholing en intervisie
•  communicatie met paarden

www.keulseweg.nl
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Voor onze boerderijdieren, opgevangen pony’s, geiten, schapen, 
kippen én voor vlinders, bijen en allerlei andere insecten, willen 
wij onze weilanden opnieuw inzaaien met een mengsel van 
bloemen, kruiden en gras. Momenteel is de kwaliteit van de 
weilanden slecht; zowel de opgevangen dieren als de insecten 
vinden geen voedingstoffen op de weilanden. Daar gaan we 
iets aan doen. Help je mee? 

 
Ons hospitaal ligt op het prachtige landgoed Oosterbeek in Den Haag. Hier komen katten 
en honden bij van hun medische behandeling, vinden heel wat kippen en duiven een 
nieuw huisje, worden vissen, slangen en fretten opgevangen én verblijven gedumpte 
geiten, schapen en pony’s. De meeste dieren hebben al veel meegemaakt in hun leven. 
Zij verdienen een fijne opvangplek. Voor de boerderijdieren op zijn minst een warme stal, 
goed voer en een groen weiland. Aan dat laatste schort het nu.

Daarnaast richten wij onze locatie zo ecologisch mogelijk in, omdat steeds meer plekken 
in de omgeving van Den Haag bestaan uit asfalt, tegels en beton. Bij ons vind je takken-
bossen en bladerhopen voor egels en muisjes, hagen en bomen voor vogels, een poel  
voor amfibieën én allerlei voorzieningen voor insecten.  
 

ONZE DROOM
 
Gezonde, diervriendelijke weilanden waar onze opvangdieren prettig vertoeven en waar  
de kleine diertjes, vlinders en insecten van meegenieten. Ons terrein mag zoemen, 
ritselen en fladderen!

Bodemonderzoek laat zien dat we de weilanden opnieuw moeten inzaaien met een mix 
van kruiden, bloemen en gras. Het gezond maken en houden van het weiland kost € 17,- 
per 20 m2. We hebben 3619 m2 weiland.  

 

HELP JE MEE?
Doneer!
– via www.dierenambulancedenhaag.nl/smakelijkzaaigoed
– via de ingesloten acceptgiro
– via de tikkie-app

HELP ONZE 
BOERDERIJDIEREN AAN 
EEN GEZOND WEILAND!

Doneer snel en veilig: scan  
de code via de Tikkie-app  
met uw mobiel of tablet. 

16

HELP MEE! 
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Katten
Insta: hylke_yfke_sooky
Dit zijn Hylke (crèmekleur), Yfke (grijs) en Sooky (grijs  
met crème), Brits Kortharen met elk hun eigen karakter. 
Hylke is een ontzettende knuffelkont, Yfke is de lieve diva 
en Sooky is de lekkere kletskous. Alle drie zijn ze super 
super lief. Hun avonturen kun je volgen op hun eigen 
Instagram.

 
Border Collie Quinn
Insta: bordercolliequinn

Met een hoog knuffelgehalte, 
bakken aan energie en een hoop 
gekkigheid maakt Quinn elke dag 

iets mee. Dagelijks is het weer een 
feestje met dit beestje!

Fretjes Jack, Harrie & Rob
Insta: furry_little_thieves
Dit is Jack, hij woont samen met frettenvriendjes Harrie en Bob in  
een groot stuk goed afgezette tuin en hierdoor kunnen ze 24/7 hun 
energie kwijt. In hun verblijf staat een huisje waar ze in kunnen slapen, 
speelhuisjes, 25 meter aan tunnels, boomstammen, een wipwap, 
speelgoed en je ziet overal zelf gegraven tunnels. Fretten zijn geen 
gemakkelijke huisdieren: ze hebben veel aandacht nodig. Maar je  
krijgt heel veel liefde terug!

Steven the Seagull 
TikTok: @arrynskelly 

Het meeuwen seizoen is weer begonnen!  
Natuurlijk heeft deze jongeman niet “echt” een 

zilvermeeuw als huisdier. Wel maakt hij hilarische 
video’s op TikTok over zijn relatie met de wilde 

vogel “Steven” die bij hem in de buurt woont. 

in de media

DIEREN OP SOCIAL MEDIA
Op Instagram en Facebook zijn heel wat dieren 
met een eigen profiel. Door de foto’s en filmpjes 
geniet je mee met bijzondere, gekke en knappe 
dieren. Extra leuk wanneer je zelf geen hond, 
kat, konijn, paard etc. hebt. Ook onze avonturen 
kan je volgen op Insta: DIERENAMBULANCE_ 
DENHAAG en natuurlijk op Facebook.

Heeft jouw dier ook een leuk profiel op  
Facebook of Instagram? Stuur ons een berichtje 
via inactie@dierenambulancedenhaag.nl met 
de link naar het profiel, een goede scherpe  
foto van je dier en een korte omschrijving.

“GOEDENDAG, 
DIERENAMBULANCE  
DEN HAAG!”
Centralist Nancy vertelt: “Bij het aannemen van de meldingen wordt 
gekeken welk dier eerder opgehaald moet worden. Dit kan afhangen  
van de locatie waar het dier zich bevindt. Maar ook hoe ernstig de 
verwonding of ziekte van het dier is.”

We proberen daarom al zoveel mogelijk informatie te krijgen bij het aannemen van 
iedere melding. Dit krijgen we voor elkaar door veel vragen te stellen. Het kan soms 
vervelend zijn, maar we willen graag de dieren zo snel mogelijk helpen. Gewonde dieren 
op straat halen we het liefst zo snel mogelijk op omdat ze niet beschermd zijn door een 
doosje en daardoor nog meer verwondingen op kunnen lopen. Dieren die binnen in  
een doosje zitten zijn veilig en hebben daardoor minder spoed. 

Aan de hand van alle informatie die wij in de meldkamer verzamelen kunnen we de 
meldingen verdelen aan de chauffeurs en aangeven welke er meer spoed hebben. 

Alle meldingen die gereden worden zetten wij in een speciaal administratieprogramma 
voor de dierenambulance. Hierin kunnen we alle informatie verwerken die nodig is om 
de meldingen zo goed mogelijk te verdelen en administratief af te handelen. Via dit 
programma kunnen we de meldingen ook verdelen aan de chauffeurs. Zij ontvangen de 
meldingen via de telefoon en gaan de dieren dan ophalen. In sommige gevallen bellen 
we de melding door. Dit geldt voornamelijk voor spoedgevallen of wanneer we de 
chauffeur ‘s nachts uit bed moeten bellen voor een melding van een ziek of gewond dier.

de meldkamer

ASGO ontwerpt
Logo’s
Huisstijlen
Websites
Nieuwsbrieven
Jaarverslagen
Boeken
Brochures
Catalogi
Periodieken

ASGO geeft het magazine 
van de Dierenambulance en  
Hospitaal Den Haag e.o. 
grafisch vorm.

Daarnaast is ASGO sponsor van de  
Dierenambulance en Hospitaal  
Den Haag e.o. en tevens ontwerper  
van hun nieuwe huisstijl.

Uitingen van deze huisstijl zijn onder 
andere het briefpapier en visitekaartjes 
en bedrijfskleding, het jaarverslag en 
de belettering van het rijdend materiaal, 
waaronder de nieuwe ambulances.
 

contact@alainsoetermans.com

www.alainsoetermans.com
 

Alain Soetermans
Grafisch ontwerper
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TOEN
Kater Luckie kwam in juni 2020 bij ons binnen.  
Hij was van een balkon gevallen en had twee 
gebroken poten. Met spoed brachten we hem  
naar onze orthopeed, die hem direct opereerde. 
Luckie kreeg pijnstilling en toen was het een  
lange, héle lange tijd benchrust.

We raden altijd met klém aan balkons kat-proof te maken door 
kattengaas te plaatsen. Het oude gezegde dat een kat altijd op  
zijn pootjes terecht komt is gewoon niet waar. En: al komt ‘ie  
op zijn pootjes terecht, kan de kat door de klap iets breken.

Om de tien dagen moest Luckie voor controle naar de orthopeed. 
Zijn rechterpoot werd langzaam beter, maar links bleef een 
probleem. Een complicerende factor bleek dat deze kater te dik was. 
Dat enorme gewicht op die fragiele breuken, dat hielp hem niet.  
Er volgden meerdere operaties, maar helaas mocht het niet baten. 
En toen moest dan toch gebeuren, waar we al voor vreesden. De 
artsen moesten het opgeven: zijn linkerpoot werd geamputeerd.

Onze lieve ‘niet zo lucky’ Luckie. Iedereen liep met hem weg.  
Hij was zo liefff, zó stoer, heeft zich zo kranig gedragen...  
De verzorgers hielpen hem eten, hij werd geborsteld, geknuffeld 
en gekrabbeld, want dat kapje jeukte zo. En ze spraken hem 
bemoedigend toe: ‘Hou vol hoor lieverd, het komt goed. Echt waar!’

NU  
Toen eenmaal zijn poot was geamputeerd, viel er een last van  
hem af. En toen hij eíndelijk plaatsbaar werd, kwam in de koude 
decembermaand een lieve familie op bezoek. Helemaal uit Geleen, 
om onze Luckie te adopteren. 

Luckie vertelt: ‘Ja het was me wel een avontuur. Een korte kennis
making in mijn kamertje en vervolgens ging ik in een draagbakje mee 
op reis. Het leek eeuwig te duren maar toen het deurtje opende begon 
mijn nieuwe leven in het Limburgse heuvellandschap. 

Baasjes dachten aanvankelijk dat ik niet zo handig was met mijn drie 
pootjes, maar ik heb ze wel even het tegendeel bewezen. Tegenwoordig 
beklim ik met gemak de trap en zoek mijn weg naar het bed van baasje. 
En daar neem ik gewoon de helft van het bed in beslag, als ze gaat 
slapen. Ik spring op tafel en ga naast haar laptop liggen als ze aan het 
werk is. Baasje werkt in de gehandicaptenzorg en als ze gaat beeld bellen, 
dan moet ze steeds het scherm maar mij draaien zodat ik haar in het 
werk kan ondersteunen. Haar cliënten zijn namelijk dol op mij en 
vragen steeds of ze me even mogen zien.

Wat ik het beste kan is praten. De hele dag door. Als ik wat aandacht 
wil, als ik honger heb of gewoon als iemand naar me kijkt. Zelfs in mijn 
slaap laat ik soms wat van me horen. 

Alleen dat diëten hè... Dat wil nog niet lukken. Ze proberen het hier wel, 
speciale brokjes enzo, want ik heb nog steeds een paar kilo knuffelvlees 
te veel, maar ik eet nou eenmaal heel graag. 

Ach, dat komt wel. Ik zit lekker in mijn vel en ze zijn hier helemaal dol 
op me. Ik ga hier in ieder geval niet meer weg en wil hier heel erg oud 
worden. Ze hebben zelfs mijn naam aangepast op mijn persoonlijkheid. 
Ze noemen me nu Bikkel. Iets wat ik helemaal bij mezelf vind passen 
aangezien ik echt wel heb laten zien wat voor een stoere vent ik ben.’ 

OOK BIJ KIPPEN 
HEB JE HAANTJE 
DE VOORSTE
Van alle dieren die ‘langs’ komen, zijn kippen en 
hanen verreweg in de meerderheid. En de man die  
ze verzorgt, is ook de man voor wie geen timmerklus 
voor het hospitaal te moeilijk is: ras Hagenees  
Arie van der Zwan.

Het was een geluk bij een ongeluk. Voor ons, voor de kippen en 
voor Arie. Laten we bij het ongeluk beginnen. Het ongeluk begon 
toen hij als timmerman in de bouw werkte en lichamelijke klachten 
kreeg. ‘Ik kreeg artrose in mijn armen en polsen,’ blikt Arie terug. 
‘Het werd zo erg dat ik mijn vak niet meer kon uitoefenen, dus ik 
moest wat anders gaan zoeken. Ik was 56 en dan is nieuw werk 
vinden niet zo eenvoudig. Ik heb twee jaar lang een loopbaantraject 
gevolgd. Ik kon postbode worden, bij de Gamma werken of pizza’s 
rond gaan brengen. Ik ben nergens te beroerd voor, maar ik wil wel 
blij worden met wat ik doe. Ondertussen werden mijn handen er 
niet beter op en werd ik op een goed moment voor 100 procent 
afgekeurd. Maar ja, stil zitten, kan ik niet. En bovendien wilde ik iets 
betekenen voor mens en dier. Zo ben ik via een tip van een mental 
coach bij de Dierenambu terecht gekomen. En dat is misschien wel 
één van de beste keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt.’ 

Arie kwam bij ons in ongeveer dezelfde periode dat ook Rob van 
Loon (zie elders in dit nummer) bij de Dierenambu kwam werken. 
‘Met hem had en heb ik heel veel lol,’ vertelt de goedlachse Arie.  
‘We verzorgden de kippen, de pony, de buitendieren. We waren  
in de natuur met de diertjes en we hadden altijd lol samen.’ Snel 
daarna richtte Arie’s werk zich op het verzorgen van de kippen  
en hanen. ‘Kippen en hanen zijn geweldige dieren,’ zegt hij 
enthousiast. ‘Het zijn ook sociale dieren. En ze zijn hier ten opzichte 
van andere huisdieren duidelijk in de meerderheid. In Den Haag 

heb je veel gedumpte hanen. Dat komt natuurlijk omdat mensen 
zich niet realiseren dat ze van schattige kleine beestjes groter 
groeien en dan ook veel lawaai maken. Je kunt een haan niet de bek 
snoeren als die gaat kraaien. Daarom worden veel kippen en hanen 
opgevangen door ons.’

‘Maar gelukkig hebben we hier qua herplaatsing een geweldige 
organisatie,’ vertelt hij verder. ‘Zo worden er over de dieren 
geweldige verhaaltjes geschreven op de site en op Facebook. 
Waardoor er regelmatig een kip of haan wordt opgehaald. Ik vind 
het geweldig om te zien als mensen hier een kip ophalen. Je hebt 
van die Barneveldse kippen, die – als een portier van een auto 
open gaat – zelf de auto in springen. Prachtig is dat! Ik verzorg  
ze dan ook met liefde.’

Over die verzorging zegt hij: ‘Kippen houden ervan om in een 
verzorgde omgeving te leven. Dat ze een opgeruimd, schoon hok 
hebben en een schone toilet, zeg maar. Op dit moment is het heel 
leuk om er te zijn voor ze, want er zijn nu heel veel kuikens. Die 
krijgen fijn, gemalen voer. En als ze groter worden wordt dat voer 
steeds minder fijn. Maar zelf blijven ze ook eten zoeken. Ze pikken 
van het gras en zoeken wormen. Zo zijn ze gek op meelwormen.  
De moederkip leert de kleintjes om zelf voedsel te vinden. Dan laat 
ze zien aan de kuikens hoe je een wormpje moet pikken.’

Op de vraag wat Arie van kippen leert, zegt hij: ‘Dat het net mensen 
zijn. Ook bij kippen heb je haantje de voorste. Je hebt een rangorde 
in eten en het laatste komt het sulletje met een paar veren in zijn 
staart bij wijze van spreken. Eigenlijk zou het sulletje voorrang 
moeten krijgen. Omdat het een sulletje is. Maar dat is de natuur. 
’Of er in het hospitaal ook weleens een beroep wordt gedaan op zijn 
handigheid als timmerman zegt hij lachend: ‘Wat denk je zelf? Zo 
heb ik meegedacht en meegebouwd aan de kippenhokken. Ja, als er 
ooit een vloedgolf komt, kan ik de Ark van Arie bouwen. Als die Ark 
klaar is, ga ik als eerste de kippen zoeken om mee te nemen.’

toen en nu dierenkwesties

FOTOGRAFIE: CLARA MAZÈL
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op bezoek bij

Van marketeer naar beheerder van een hospitaal 
voor wilde dieren. Dat lijkt een grote omslag, maar 
voor Willeke van den Heuvel voelt het niet raar. 
Wij gingen bij haar op bezoek en kregen een rond-
leiding door de vertrekken van Wildopvang Delft.

In 2019 volgde Willeke Winanda de la Rambelje op, die na veertig 
jaar buffelen een stapje terug deed. In hetzelfde jaar werd de 
noodklok geluid voor het voortbestaan van de Wildopvang.  
Op de website van de Wildopvang staat: ‘De opvang is volledig 
afhankelijk van particuliere donaties en giften. Gemeentes 
hebben wel de zorgplicht voor in het wild levende dieren  
maar niet de betaalplicht. Op dit moment vinden er gelukkig 
gesprekken met gemeentes, de Provincie én de overheid plaats. 
Tot die tijd kunnen we alleen open blijven door alle gulle giften  
van mensen die ons en ons werk ondersteunen.’

Die gulle giften kwamen er. En daar zijn wij ook erg blij mee, 
want dit hospitaal is onmisbaar in onze regio. Dat er voldoende 
giften kwamen om het faillissement af te wenden, heeft veel  
te maken met de extra expertise die Willeke meenam. Voordat  
zij als vrijwilliger bij de opvang kwam werken, had ze een  
online marketingbureau met SEO zoekmachine marketing als 
specialisatie. Haar man, die websites bouwt, boog zich over een 
sterke site en met haar marketingachtergrond kreeg ze het voor 
elkaar om een lokale krant te laten schrijven over de problemen 
bij de Wildopvang. Daarna kwam er een stuk in een landelijke 
krant. En vervolgens zat Willeke tegenover Daphne Bunskoek  
in het televisieprogramma 5 Uur Live. Met als gevolg dat er 
voorlopig voldoende donaties binnen kwamen om ervoor te 
zorgen dat in Delft en omstreken de wilde dieren in nood  
niet het haasje werden.

Overigens is omstreken een heel rekbaar begrip. Of zoals Willeke 
bij ons bezoek aan de opvang vertelt: “Eigenlijk bestrijken we heel 
Zuid-Holland. In maar liefst 150 gemeentes hebben we wilde 
dieren opgevangen. Omdat we een sterke website hebben die 
goed te vinden is, hebben we zelfs telefoontjes uit Spanje en 
Zwitserland gekregen. Een paar in Zwitserland had een nest met 
egeltjes gevonden, waar het nergens mee terecht kon. Wij hebben 
die mensen toen telefonisch terzijde gestaan in hoe de kleintjes 
groot te brengen.”

Ongeveer zestig tot zeventig procent van de dieren die binnen -
komen, bestaat uit vogels. Voor de rest zijn het wilde zoogdieren 
die verzorging nodig hebben. Zoals hazenbaby’s en konijnen,  
egels en vleermuizen. Op de vraag of er expertise is voor de 
verschillende dieren of dat er vooral allrounders werken, zegt 
Willeke: “We willen er wel naartoe dat we hier mensen hebben met 
een specialisme. Er werkt iemand die bij ons kwam toen we heel 
veel baby-egeltjes hadden. Die is toen echt in het diepe gegooid. 
En die persoon is nu onze egelkenner. We hebben ook iemand die 
gek is op vleermuizen en die gaat nu een training volgen, zodat ze 
straks alles over vleermuizen weet. Wat een mooie mix zou zijn,  
is een aantal specialisten en een aantal all-rounders.”

Het is tijd voor een rondleiding. Als we langs de vogelvertrekken 
lopen, zegt Willeke: “Ons gebouw is eigenlijk veel te klein. Het 
gebouw is gemaakt voor 300 dieren op jaarbasis en we zitten 
toch al gauw op 3500 dieren per jaar. Maar dat doen we gelukkig 
wel met een fijn team waar ik heel trots op ben.”

De egeltjes in het egelvertrek laten we maar even met rust en  
we gaan naar de haasjes kijken. Ze zitten nu op een aantal van  
99 haasjes die hier de revue zijn gepasseerd. En dat begon met 
het eerste haasje op 25 januari. Ze legt de routing uit, zeg maar 

de spelregels voor haasjes: “Als een haasje honderd gram weegt, 
gaat het naar een pleeggezin, naar mensen die bereid zijn om 
met onze instructies voor het beestje te zorgen. Met vierhonderd 
gram komen ze dan weer terug bij de Wildopvang. Vanaf dat 
moment komen we alleen binnen om eten te geven en te wegen. 
Zo zorgen we ervoor dat ze niet meer gewend zijn aan mensen 
en aan mensenhanden. Ze worden dan dus weer verwilderd en 
voorbereid op hun vrijlating. Hun thuis is een plek in het wild.”

En dat is te merken. Ook bij de haasjes is niet veel te zien, omdat 
ze zich in hun kooien verstoppen voor ons. “Dat is goed nieuws,” 
zegt Willeke, “want dat betekent dat ze bang voor ons zijn. Ze 
moeten straks natuurlijk weer terug in de natuur en dan is het de 
bedoeling dat ze wild zijn en niet aan mensen gewend. Dat is het 
grote verschil hier met het hospitaal van de Dierenambulance. 
Wij zoeken niet naar een thuis voor de dieren. Je kunt wel dieren 
adopteren bij ons. Dan krijg je een certificaat, maar je mag het 
dier niet mee naar huis nemen. Want we laten ze altijd los in de 
natuur. We zijn tenslotte een wildopvang.”

THUIS BIJ  
WILDOPVANG DELFT

Willeke vertelt: “Als we vroeger op vakantie waren, dan gingen 
mijn vader en ik vaak uit wandelen. We kwamen dan altijd wel 
een verlaten nestje vogels tegen of een zielige haan die gepikt 
werd door andere hanen. Daar ontfermden we ons dan over.  
Ik denk vaak terug aan mijn jeugd. Aan hoe een zaadje gelegd 
wordt en later, veel later ontkiemt.” 

Wildopvang Delft is een hospitaal voor in het wild 
levende dieren. Zij vangen jaarlijks 3500 dieren op met 
als doel ze weer gezond en veilig terug te zetten in de 
natuur. Zie www.wildopvangdelft.nl.

FOTO’S: WILDOPVANG DELFT
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Naast volièrevogels halen we ook park-
vogels zoals kippen van straat. Soms worden 
ze als klein kuiken al gedumpt, maar ook 
volwassen kippen en hanen treffen we aan. 
We zoeken daarom ook goede tehuizen 
voor kippen, hanen en post- en sierduiven. 
Hebt u voldoende ruimte en zoekt u kippen, 
een haan of duiven? Kom dan eens langs.

Valkparkieten, grasparkieten, agaporniden en 
allerlei andere soorten parkieten halen wij 
met regelmaat op. Ze zijn vaak verzwakt en 
hun huisje al enige tijd kwijt. Kromsnavels zijn 
grappige vogels: ze zijn eenkennig, jaloers, 
soms knuffelig en eigenlijk zijn ze net als 
mensen. Je leert veel van een volièrevogel.  
Ze doen misschien druk, maar een vogel in  
je buurt geeft rust. Kom gerust eens kijken.

Orio, lief, maar bang 
ParkvogelsKromsnavels zoeken nieuwe stek 

Baas gezocht ...
dierenopvang

Maci (2 jr.) komt graag kopjes geven en 
schuurt zijn lijfje overal tegenaan. En voor 
eten komt hij altijd snel aangetrippeld. Eten is 
namelijk echt een favoriete hobby van hem. 
Een andere hobby is spelen. Maci tiptoed 
vrolijk achter de speeltjes aan. En knuffelen 
vindt hij superfijn. Maci heeft last van een 
peesontsteking en krijgt hier periodiek 
medicatie voor. Huis met tuin, geen kinderen.

Hawk (7 jr.) vindt alles nog erg spannend.  
Hij zoekt mensen die engelengeduld hebben. 
Een brokje uit de hand eten: daar denkt 
Hawk nog niet aan. Maar als hij nu losloopt, 
wil hij spontaan gaan rollebollen. Hawk heeft 
soms last van artrose. Je mag hem pijnstilling 
geven, in overleg met je dierenarts. Hij zoekt 
een thuis, zonder kinderen. Samenwonen 
met een rustige kat kan wel.

Zorgelijk kijkt Conrad (4 jr.) door de tralies 
van zijn nieuwe hokje. Hij speurde angstig 
de kamer af. Is het hier wel veilig? Maar toen 
hij die verzorgers leerde kennen, ging zijn 
knopje om. Conrad is lief, en geeft iedereen 
kopjes. Onze stoere zwerfkater is gewoon 
niet zo heel erg stoer. Dat geeft niets hoor. 
Conrad zoekt een rustig thuis met een tuin, 
maar zonder kinderen. Met katten kan wel.

Maci tiptoed door het leven
Hawk vindt het spannend

Conrad’s knopje ging om 

Donateur Yvonne Kuijten steunt ons al ruim 
vijfentwintig jaar. Mede vanwege haar liefde 
voor zwerfkatten die wat extra hulp nodig 
hebben. Yvonne is ooit als melder met ons  
in aanraking gekomen en regelmatig halen  
wij dieren bij haar op.

Yvonne ontfermt zich over zwerfkatten in de 
buurt. Ze vertelt: ”Zo was er pas geleden nog 
Koosje. Het duurde zeven maanden voordat  
we hem hadden gevangen. De kat trapte niet  
in de vangkooi. Wat mij ook altijd is bijgebleven  
is een zwangere poes, die bij jullie terecht kon.  
Zij heeft ook bij jullie haar kittens gekregen en 
die zijn allemaal herplaatst.

Ik vind het leuk en mooi dat jullie vaker 
crowdfundingsacties en campagnes voeren 
voor specifieke projecten. Ik weet echt wel  
dat mijn algemene donatie goed terecht komt, 
maar het is ook leuk om het doel en het dier 
waar mijn geld naartoe gaat, echt te zien.” 

Donateur  
aan het woord

Zijn witte vacht was zwart en smoezelig. Zijn 
oren rood, kapot en opgezwollen. En Orio 
was doodsbang. Zijn oortjes waren erg 
gehavend en verbrand. Beide oorschelpen 
werden geamputeerd. Orio is niet zo heel 
erg stoer en schrikt snel. Dan kan hij een 
beetje blazen, maar hij doet helemaal niets. 
Onder zijn kinnetje aaien en borstelen vindt 
hij best lekker. Orio (9 jr.) is een grote lieve 
goedzak. We zoeken een rustig huis, met 
mensen die engelengeduld hebben en hem 
alle tijd geven om te wennen.

Wij doen altijd ons uiterste best om zo snel mogelijk een goed 
thuis voor de dieren te vinden. Het komt voor dat een aantal  
van de dieren die hier worden voorgesteld een nieuw baasje 
hebben gevonden op het moment dat dit magazine verschijnt. 
Geen nood; we hebben altijd dieren die een nieuwe baas zoeken.  
Kijk voor meer informatie op www.dierenambulancedenhaag.nl. 
Of bel ons: 070 328 28 28.
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Heeft u de afgelopen tijd één van onze dieren geadopteerd, wilt u een ervaring met de  
Dierenambulance delen of heeft u misschien nuttige tips of andere zaken die met dieren  
te maken hebben? Schroom niet en stuur een e-mail naar: info@dierenambulancedenhaag.nl.
De redactie behoudt zich het recht voor teksten aan te passen en in te korten.

Freddy  
(Butterscotch)
Je verwelkomde ons met luid 
gezang en veel knuffels, en je 
klom zelfs al op schoot. Na 
afscheid te hebben genomen 
van je verzorgers volgde de 
autorit naar je nieuwe huis. Dit 
vond je toch wel erg spannend 
allemaal. Eenmaal in je nieuwe 
huisje aangekomen wist je je 
holletje in de krabpaal al snel 
te vinden. Maar zodra er een 
lekker vleesje werd geserveerd 
wist je de weg naar de keuken 
net zo snel te vinden voor het 
avondmaal. Nadat je je buikje 
had volgegeten trok je je even 
terug op de gang en vond je je 
plekje op de trap. Toen we 
later bij je gingen kijken en je 
een paar snoepjes aanreikten, 
leek het wel alsof alle onzeker-
heid even van je af viel. De rest 
van de avond werd er volop 
geknuffeld op schoot en 
werden er vele kopjes uitge-
deeld. Je leek je al een beetje 
op je gemak te voelen. Toen 
het bedtijd was en de mensen 
aanstalten maakten om naar 
bed te gaan, trok je je weer 
even terug in de krabpaal. Je 
merkte dat er eigenlijk niets 
aan de hand was en ging 
voorzichtig op verkennings-
tocht. Je vond al snel je weg 
richting de kattenbak en stond 
zowaar in de deuropening van 
onze dochter haar slaapkamer 
te gluren, want een zacht bedje 
ligt toch wel erg lekker! We zijn 
heel blij dat jij bij ons bent 
gekomen, want wát doe je het 

Jantje
De eerste dagen was het  
heel spannend en kroop Jantje 
weg onder het bed, maar toch 
kwam ze vaak tevoorschijn  
om een aai te halen of eten  
of zoals je ziet om op schoot  
te zitten. Alle geluiden, geuren 
zijn nieuw dus veel indrukken 
die ze moet verwerken.  
Ze heeft het rijk voor zichzelf, 
geen kinderen, geen andere 
dieren die het haar lastig 
kunnen maken. Ze komt denk 
ik behoorlijk tot rust, en ze 
heeft vanochtend mijn bed 
ontdekt, daar kan je dus ook 
lekker liggen!

 

Rey en Finn  
(Hans en Grietje) 
Hans en Grietje doen het heel 
goed. Ze zijn vrolijk, voelen zich 
thuis in de kooi en vermaken 
zich prima met de speeltjes  
in de kooi, die ze vakkundig 
slopen. Ze “kletsen” vrolijk  
met elkaar en ook zijn de 
buurt-halsband parkieten 
komen kijken op het balkon. 
We hebben de kooi al open 
gezet, die kan namelijk open 
aan de bovenkant. Dit had 
weinig uitleg nodig en al snel 

vlogen ze rondjes door de 
kamer. Vooral Hans (Finn) is  
de onderzoeker van de twee en 
trekt graag Rey (Grietje) mee in 
zijn enthousiasme. Finn vindt 
het wel geinig om onze kleine 
hond wat uit te dagen door 
dicht over hem heen te vliegen. 
In de avond gaan ze samen in 
het kokoshuisje en gaan ze 
slapen. Het zijn echt super 
leuke beestjes, die het hier 
prima naar hun zin hebben.

 

Majoor
Met Majoor gaat het erg goed! 
Toen hij net in zijn nieuwe huis 
was gearriveerd was hij nog 
wat bang, maar al snel bleek 
dat hij zijn nieuwsgierigheid 
niet kon bedwingen! En die 
nieuwgierigheid zie ik nog 
steeds elke dag; hij wil alles 
bekijken, snuffelt overal aan  
en volgt ook mij overal door 
het huis. Nieuwe mensen  
vind hij nog wel wat spannend, 
maar hij komt het graag vanaf 
een veilige afstand bekijken. 
Aaien en knuffelen vind hij  
ook al erg fijn, maar wel op  
zijn eigen tempo. Vooral als  
het etenstijd is komt hij ineens  
om extra veel aandacht vragen 
Op eten is hij nog steeds  
erg gefixeerd, hij laat geen 
kruimeltje achter en likt  
het liefst ook mijn bord leeg. 
Gelukkig hebben we dat met 
elkaar gemeen. Inmiddels  
lijkt hij wel te snappen dat  
er niet de hele dag gegeten  
kan worden, maar het zal 
misschien nooit helemaal 
weggaan.

Lilly en Mae (Candy-
Cane en Crunchy)
Hierbij een vast ochtend ritueel 
van Candy-Cane (nu Lilly) en 
Crunchy (nu Mae). Er gebeurt 
niet veel, maar ik kan me 

voorstellen dat jullie het  
leuk vinden om te zien hoe 
zelfverzekerd Candy-Cane zich 
hier beweegt. En hoe heerlijk 
Crunchy haar ochtend zonnetje 
pakt. Crunchy laat zich wel 
aaien en kroelen, maar als  
ik van m’n bank op sta of 
bijvoorbeeld wil langs lopen, 
dan schrikken ze allebei nog 
wel. Verder gaat het eigenlijk 
vanaf het begin al heel goed. 
Ze rennen de hele dag achter 
elkaar aan, spelen met de 
speeltjes, gaan beide 2x per 
dag uitgebreid de bak op en 
eten/drinken hartstikke goed.
 

Minnie
Minnie is nu 4 weken bij mij.  
Ik heb haar een paar dagen in 
een ruime kamer tot rust laten 
komen. Al vrij snel had ik het 
gevoel dat ze nieuwsgierig, 
maar zich zeker op haar gemak 
voelde. Meteen haar kapje 
afgedaan om te kijken of ze 
ging krabben. Dat deed ze niet. 
Al snel ging ze op onderzoek  
in m’n huis en onzeker kennis 
gemaakt met m’n andere  
4 katten en 2 hondjes. Die 
accepteerden haar direct. 
Goede vibe dus. En twee 
weken later liep ze zelfverze-
kerd rond en sliep ze in diverse 
kamers bij de katten/honden. 
Rond 20.00 uur gaat ze weer 
naar haar vertrouwde eigen 
kamer, maar ’s nachts ligt ze 
tegen mij aan. Eten doet ze 
heel goed. Als ik met haar 
medicijnendoosje rammel 
komt ze aangestormd en weet 
ze dat het pillentijd is. Buiten in 
de kattenren vindt ze ook fijn, 
alhoewel ze het binnen warmer 
vindt op dit moment. Sinds  
2 weken heeft ze geen kapje 
meer om, behalve als ik lang 
weg ben, dan doe ik ‘m voor  
de zekerheid nog om. Ze is dan 
beledigd en gaat onder het bed 
zitten. Als ze haar zin niet krijgt 
dan gaat ze op een speciale 
manier miauwen. Ze vindt het 
ook leuk om achter een van 

Fritzel 
Na een toch wel lange rit naar huis van drie kwartier, waarin 
Fritzel geen piep gegeven heeft en me alleen maar aan heeft 
zitten kijken vanuit zijn bakje, vond hij het allemaal errug 
spannend toen we thuiskwamen. In zijn kamertje bleef hij  
in zijn reismand zitten en verroerde zich niet. Toen ik zijn 
ei-mandje uit de auto ging halen was hij echter binnen een 
poep en een zucht door de kieropening van de deur uit zijn 
kamertje onder mijn bed gekropen. Zo dacht ‘ie, daar zit ik 
voorlopig even prima 

Fritzel gaat graag op onderzoek uit en is zeer ondernemend.  
Hij komt steeds even kijken, staat opeens ‘s avonds naast je  
bed of in de woonkamer, of gluurt even om het hoekje van  
de badkamer. Voor de rest leeft hij zich ‘s nachts helemaal uit 
met zijn speeltjes en rent dan de hele bovenverdieping door,  
al stuiterend met een muisje of bal. Het spreekt voor zich dat  
ik inmiddels een aantal gebroken nachten achter de rug heb :-) 

m’n andere jonge katten  
aan te rennen. Ze daagt ze uit. 
Goede match. Kortom: ze hoort 
bij de familie en we hebben het 
gevoel alsof ze hier al maanden 
is! We zijn volledig verliefd op 
haar geworden.

 

Bennie
De eerste week heeft hij 
uitsluitend op zijn kamertje 
gezeten en heeft hij veel 
aandacht van ons gehad. 
Liefde gaat door de maag,  
dat dan weer wel. Soms is er 
wat kortsluiting of wantrouwen 
en gaat hij blazen en slaan.  
Wij wennen aan hem en hij aan 
ons, waardoor deze uitvallen 
steeds minder worden. Sinds 
een paar dagen gaat Bennie 
gezellig in de vensterbank 
zitten en naar buiten kijken.  
Hij komt ook even op schoot 
zitten (als je zelf op de grond 
zit), wil supergraag gekriebeld 
worden en praat lief met je, 
maar dit is vooral om aan te 
geven dat hij wil eten…. haha. 
Kortom het gaat de goede  
kant op met deze vriend. 

En een paar dagen later:  
Hij is een schat en is nu al 
precies de kater die we graag 
in huis hebben. Inmiddels is  
de vriend een schootkat aan 
het worden die ook lekker 
gekriebeld wil worden.  
Een speelse jonge kater is hij. 
Natuurlijk geeft hij nog wel 
duidelijk aan wat hij wel en niet 
fijn vindt, daar kunnen wij goed 
mee om gaan, maar daarnaast 
kan Bennie ook goed kopjes  
en likjes geven.

goed en wat ben je aan het 
genieten! Je hoort al helemaal 
bij het gezin en we willen je 
zeker niet kwijt.

 

Charles de Princes  
of Walesparkiet 
Charles heet inmiddels Lewis 
en heeft een nieuwe vriendin!! 
Hij gaat begin juni met zijn 
vriendin Britt naar de volière. 
Hij eet bij ons al uit de hand en 
je mag hem ook aaien. Bedankt 
voor deze leuke, lieve parkiet.

 

Zwieber
Binnen twee uur was Zwieber 
helemaal thuis en lag hij samen 
met de kat des huizes Mayhem 
op schoot. Naast een enorme 
knuffelkat is Zwieber ook echt 
een kater in zijn prime. Hij 
maakt niet de indruk beperkt 
te zijn door zijn ene oog. De 
dag na thuiskomst zat hij in de 
tuin al achter de vogels aan en 
klom hij in een boom, erg blij 
dat de tuin volledig afgesloten 
is want Zwieber gaat graag op 
onderzoek uit. Dank voor deze 
heerlijke kat.

BRIEVENBUS
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FOTOWEDSTRIJD
Wat een leuke plaatjes hebben jullie  
weer opgestuurd! Met meer dan honderd 
stemmen steeg fret Bob met kop en 
schouders boven de andere inzendingen 
uit. Als een echte fret pikt hij alles wat hij 
kan vinden en verstopt het dan. Hier neemt 
hij een werkhandschoen achteruit mee een 
ingegraven buis in. Een van de comments 
was: “De ondeugd straalt uit zijn oogjes!”

Sandy Entrena Ramos uit Delft ontvangt  
een mooi dierenboek.

Nieuwe wedstrijd:  
dieren in kerstsfeer
We hadden het eerder stiekem al 
aangekondigd: het thema van de nieuwe 
fotowedstrijd is ‘dieren in kerstsfeer’.  
De winnende mooiste, grappigste of  
liefste kerstfoto wordt gepubliceerd in  
het decembernummer van ons magazine.  
Kijk op www.dierenambulancedenhaag.nl/
fotowedstrijd voor alle informatie. 

BOB IS WINNAAR FOTOWEDSTRIJD!

VEGA RECEPT

Winnaar vorige puzzel
De oplossing van de puzzel van december 2020 is: 
HUISTIJGER

PUZZEL MEE 
EN WIN! 
Stuur de oplossing, vóór 15 september 2021 per 
e-mail naar puzzel@dierenambulancedenhaag.nl  
of per post naar Dierenambulance Den Haag, 
Oosterbeek 5, 2597 VJ, Den Haag. Vermeld daarbij 
jouw naam, adres en telefoonnummer. De winnaar 
maken wij in de volgende uitgave (december) bekend. 
De winnaar ontvangt ook persoonlijk bericht en 
natuurlijk een mooie prijs: het boek “Een leven 
lang poep”. De belevenissen van onze eigen 
dierenverzorger Rob van Loon. Uitgever: U2Pi Bv.
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www.puzzelpro.nl©

47 10 31 5 42 22 26 11

Lentecurry met raapstelen 
volkoren basmatirijst en zwarte bonen 

Raapstelen zijn in deze periode verkrijgbaar uit Nederland en België. 
Het jonge blad wordt meestal in zijn geheel geoogst en in bosjes 
gebonden. Je kunt raapsteeltjes rauw eten in een stamppot of in een 
salade, maar je kunt de groente ook uitstekend koken, stoven of 
roerbakken. In dit geval verwerken we de raapstelen in een snelle curry.

Bereidingswijze
1. Breng een pan met water aan de kook voor de volkoren 

basmatirijst. Was de rijst in een zeef onder de kraan en kook  
in 20 minuten gaar. Giet daarna het water af en laat afgedekt 
nagaren.

2. Pel de ui en snijd in partjes. Was de broccoli en snijd in kleine 
roosjes. Snijd de stronk in dobbelsteentjes. Was de tomaat  
en snijd klein.

3. Verhit olie in een wok of een ruime bakpan en bak de ui, tomaat, 
broccoli en currypasta 2 minuten. Blus af met de kokosmelk en  
het water en laat afgedekt zachtjes 10-15 minuten pruttelen.

4. Spoel de zwarte bonen in een zeef onder de kraan. Snijd de 
worteltjes van de steeltjes en was de raapstelen in ruim koud 
water. Snijd vervolgens grof (niet te klein). Voeg de bonen en 
raapstelen toe aan de curry en verwarm nog 2 minuten mee.

5. Serveer de curry met de volkoren basmatirijst en garneer met 
cashewnoten (Heb je een glutenallergie? Spoel de noten dan eerst 
onder de kraan om eventuele sporen van gluten te verwijderen).

Voedingswaarden
energie (kcal) 752 kcal / vet 36 g, waarvan verzadigd 17 g / koolhydraten 
75 g, waarvan suikers 8 g / vezels 20 g / eiwitten 24 g / zout 2,1 g

DIT RECEPT IS AANGEBODEN DOOR EKOMENU: DE GEZONDE MAALTIJDBOX 

MET 100% BIOLOGISCHE INGREDIËNTEN EN HEERLIJKE RECEPTEN.

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 gegrild schapenvlees 5 speelpenning 10 alleen in zijn soort  
12 tandglazuur 14 godin v.d. dageraad 15 genre 18 vlaktemaat 19 drankverpakking 
21 via 22 huldigen 23 zelfkant 25 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 26 land in 
Afrika 28 loterijbriefje 29 drinkbakje 32 geestdrift 34 oostzuidoost 36 open plek  
in een bos 38 inzinking 39 rechthoekig 41 boomloze zone 42 adellijk persoon  
44 inham 46 keurkorps 47 lichtbron.
Verticaal: 1 afgeleefd paard 2 vorderen 3 schapengeluid 4 grote bijl 6 een weinig  
7 centimeter 8 warmtebron 9 Ierland 10 Europese voetbalbond 11 Schots blaas-
instrument 13 riv. in Rusland 16 boven 17 regeringsreglement 20 meneer (Spaans) 
22 effen 24 zwarte delfstof 25 Engelse graanjenever 27 natuurproduct 28 eetgerei  
30 katholiek geestelijke 31 land in Azië 33 open ruimte 34 onder andere 35 in orde 
37 oorlogsgod 39 bepaald lidwoord 40 muzieksoort 43 Chinese munt 45 rondhout.

uit alle goede inzendingen is de volgende winnaar 
getrokken:
Nico Koekkoek uit Den Haag.  
De winnaar heeft de prijs ontvangen.

Ingrediënten voor 4 personen
260 g. volkoren basmatirijst 
2 uien 
2 broccoli’s 
2 romatomaten 
50 g. Thaise gele currypasta 
400 ml kokosmelk 
400 g. zwarte bonen 
2 bossen raapstelen 
50 g. cashewnoten 
2 el bakolie 
zout en peper naar smaak

TIP: OOK ERG LEKKER MET 
VERSE KORIANDER OF BOSUI
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DIERENAMBULANCE & HOSPITAAL DEN HAAG E.O. 070 3282828 

Melding vermiste en gevonden dieren:
Amivedi Nederland    0900 2648334
 
Dierenopvangcentra:
Haags Dierencentrum   070 366 18 06 
Streekdierenasiel ’t Julialaantje Rijswijk 070 390 21 92 
Nationale Dierenzorg, Wassenaar  070 517 98 52 
Dierentehuis Zoetermeer  079 342 52 90
Konijnen en knaagdierenopvangcentrum Het Knaaghof 088 811 34 00 
Knaagdierenopvang ’t Knagertje 070 440 09 40

Melding Zwerfkatten (09.00 tot 17.00 uur) 070 363 37 44 
Dierenbescherming Regio Zuidwest 088 81 13 000
Vereniging Kattenzorg   070 345 79 85
Vogelopvang De Wulp   070 323 15 68 
Stichting Egelopvang Den Haag e.o. 070 325 40 45
Vogel- en Egelopvang Delft e.o. 015 215 78 38
Egelopvang Zoetermeer  079 351 48 60
 
SPOEDNUMMERS DIERENARTSEN 

Dierenartsenkring Haaglanden  0900 222 24 56 of 0900 222 63 33
Spoedkliniek Evidentia  Goudenregenstraat 296 Den Haag 070 206 09 00
Spoedkliniek Caressa  Thorbeckelaan 358 Den Haag 070 325 59 07
Spoedkliniek Anicura  Frijdastraat 20a Rijswijk 085 483 13 00

Belangrijke telefoonnummers
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www.yourvetathome.nl
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Uw dierenarts aan huis

06-12412214     
yourvetathome@gmail.com
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Centrale verwarming
Ventilatietechniek
Sanitaire installaties
Dak & loodgieterswerken

Populierendreef 990
2272 HX Voorburg
Telefoon (070) 386 62 62
Fax (070) 387 40 67

AVOND- EN WEEKENDSERVICE
LANDELIJK ERKEND

S SOLLEVELD

Hondenschool
Astrid’s Puppyclass
!! Plezier voor baas en hond !!

  gehoorzaamheidscursussen:  
Pups, Gehoorzame Hond, A, B, B&G I t/m III-top. De oefe- 
ningen worden positief aangeleerd door middel van beloningen.
   Puppycoach:  
adviezen thuis voor mensen die voor het eerst een pupje 
krijgen of net in huis hebben.
  gedragsadviezen:  
bezoek aan huis voor mensen die een hond met een gedrags- 
probleem hebben. Adviezen en gedragstherapie.
  Privé lessen:  
voor begeleiding bij honden met probleemgevend gedrag en 
Engelstalige cursisten.

Alle honden zijn welkom: jong en oud; alle rassen en 
kruisingen. Trainingsterrein grens Den Haag/Wassenaar

inlichtingen en aanmeldingen: 
Telefoon: 070 347 30 65 / Mobiel 06 520 513 37

www.puppyclass.nl
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Wist u dat...

+  we 24 uur per dag voor spoed- 
gevallen bereikbaar zijn?

www.dierenambulancedenhaag.nl

Help ons dieren helpen

+  we voor de dieren in ons hospitaal 
een nieuw huis zoeken?

+ we 14.000 ritten per jaar rijden?

Bel 070 328 28 28
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een nieuw thuistoen en nu

Draakje is als kitten van acht weken oud samen met twee andere kittens 
gevonden, achtergelaten in een doos in de Koopmans van Boekeren-
straat. De andere twee katjes zijn iets ouder en worden naar het Haags 
Dierencentrum gebracht. Dit kleine witte ‘draakje’ heeft ech- 
ter vlooien, vieze en ontstoken ogen en een ongelofelij-
ke snotneus. We zijn met haar naar de dierenarts gegaan 
die haar heeft onderzocht. Met medicijnen tegen de nies- 
ziekte hebben we haar meegenomen naar ons dieren- 
hospitaal om aan te sterken en beter te worden. De klei- 
ne witte doerak knapt met veel aandacht, liefde en geduld 
snel op. Ze ontpopt zich dan ook al snel tot een ener- 
gieke dondersteen die gek is op spelen. Geen balletje, 
propje of ander speelgoed is veilig voor haar snelle poot- 
jes. Hoewel ze af en toe nog niest, wil ze het liefst de 
hele dag spelen. Totdat ze zo moe is dat ze spontaan tijdens een druk 
spel in slaap valt. Het wordt dus de hoogste tijd om een goed thuis voor 
Draakje te zoeken. Met haar witte aandoenlijke kopje is dat niet zo 
moeilijk. Als we haar met een foto op de website zetten, komt er al snel 
een reactie. En zo gaat onze kleine leuke Draakje op weg naar een eigen 
stekkie waar ze lekker kan spelen, ravotten en op kan groeien tot een 
volwassen poes.

Intussen is Draakje geadopteerd en door haar nieuwe baasje omgedoopt 
tot Phoebe. Ze is blijkbaar blij dat ze niet meer in een hok hoeft te wonen. 
De eerste avond ligt ze al lekker op schoot te slapen. Het klikt gelukkig al 

snel met haar nieuwe speelkameraadje, de kat Billy. De 
mooie witte poes is mogelijk nog drukker en speelser 
geworden dan ze in het dierenhospitaal was. Ze hangt 
soms bovenin de gordijnen. Het is een heel leuk gezicht 
als zij en Billy samen door de kamer racen. Ze vindt het 
heerlijk om naar buiten te gaan. Het balkon is voor haar 
geweldig omdat ze dan van alles kan zien. Vooral als er 
opeens sneeuw valt, vindt ze dit ook erg interessant en 
spannend! Ze is nog altijd gek op spelen met allerlei 
speelgoed. Spelen, spelen, spelen… Het is echt een 
jonge poes die de wereld moet ontdekken. Haar favoriet 

is een kartonnen doos, waar ze in en uit klautert en die ze als schuilplaats 
gebruikt. Als ze moe gespeeld is, wil ze graag aandacht. Ze is bijzonder 
knuffelig en ze komt dan ook regelmatig haar aaien halen. Haar nieuwe 
eigenaar en Billy zijn nog steeds ongelofelijk blij met het mooie witte 
‘draakje’. Wat een verschil met het snotneusje dat ziek en zielig is 
opgehaald met de dierenambulance om in het dierenhospitaal te worden 
opgevangen.

Draakje wordt… …Phoebe! 

Advertenties

Phoebe
het
mooie 
witte

‘draakje’ 
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www.dierenambulancedenhaag.nl
Bezoek onze website

•Acupunctuur
•Chiropractie
•VacciCheck
•Voedingssuplementen
•Vers Vlees

Roggeveenstraat 134-136
2518 TT Den Haag
06 - 200 938 26

www.dierenartspraktijkOoms.nl
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yardenhuis van Rijswijk
Eikelenburglaan 7
2286 KA Rijswijk  
070 396 1967
www.yarden.nl
yardenhuis.rijswijk@yarden.nl

Vakantieverblijf  
voor katten
Met hart voor dieren, 
vakkennis … en het 
Dierbaar keurmerk!

www.kattenhotellorenzo.com

Obrechtstraat 123 . 2517 vp Den Haag . 070 345 44 60 . 070 345 99 40

Vakantieverblijf  
voor katten
Met hart voor dieren, 
vakkennis … en het 
Dierbaar keurmerk!

www.kattenhotellorenzo.com

Obrechtstraat 123 . 2517 vp Den Haag . 070 345 44 60 . 070 345 99 40

Waalsdorperlaan 1d Wassenaar
Telefoon (070) 324 53 00

Nabij renbaan Duindigt aan de Rijksstraatweg

VOOR AL UW POTTEN EN PLANTEN  

VOOR BINNEN EN BUITEN

Studio Boy Boelhouwer

BoyBoelhouwer.com     •    06 - 24 97 13 23

illustraties  |  persoonlijke cadeaus  |  cartoons

jaarverslagen  |  posters  |  campagnes 

presentaties  |  infographics  |  plattegronden

muurschilderingen  |  projectverbeelding

   Hero, het is een ramp!     
   Verschrikkelijk! 

 Hi Flo, Wat is er aan de hand? 
                    Waar ben je precies?

.... wat een 
kou. Wat een 

leegte....

Avonturen van Hero & Flo de ambucat

Ik ben thuis! 
Kun je me helpen?

Geweldig! Wil je onderweg kattenmelk en 
viskoekjes meebrengen? En neem voor 

jezelf ook wat lekkers mee.

Natuurlijk! Ik ben 
er over 1 minuut!

Door:  Studio Boy Boelhouwer                      Voor:  Stichting Dierenhospitaal & Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o. 

... lekkers mee.

HEEFT U ÓÓK   VOOR DIEREN EN WILT U TEGEN EEN GUNSTIG  

TARIEF ADVERTEREN? BEL LINETTE EVELEENS (070 328 28 28)



Laat de dieren in en om
Den Haag goede noodhulp na

Uw testament maakt het verschil

Wilt u ook na uw overlijden iets
voor dieren betekenen?
Vul de bon in, knip uit en stuur (zonder postzegel) naar Stichting Dierenhospitaal
en Ambulancedienst Den Haag e. o., Antwoordnummer 84071, 2508 VB, Den Haag.

Ja, ik ontvang graag een brochure over nalaten aan de dierenambulance.

Mw.
Voor- en achternaam

Adres

E-mail

Invullen in blokletters a.u.b.

Postcode

Telefoon

Plaats

Geboortedatum

Dhr.

Ja, ik heb vragen over nalaten aan de dierenambulance. Neemt u 
telefonisch contact met mij op.

Ja, ik heb interesse. Belt u mij voor een persoonlijke afspraak bij mij thuis.

Als Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e. o. voor 
mijn dieren zorgt na mijn overlijden, neem ik de stichting graag op in mijn 
testament. Neemt u contact met mij op.

Ja, ik wil meer weten over het oormerken van mijn nalatenschap aan 
specifieke kosten of een specifiek project van de dierenambulance. 
Neemt u contact met mij op.

Het ophalen en verzorgen van zieke en gewonde dieren kost geld. Wij 
zijn afhankelijk van donaties en nalatenschappen. Met het legaat dat wij 
onlangs van een dierenliefhebber ontvingen, konden we de medische 
behandelingen van maar liefst dertig katten in ons hospitaal financieren. 

Adelien werkt als vrijwilliger met de 
zwerfkatten in ons hospitaal: “Gehavend, 

bang en onder de vlooien komen ze binnen. 
Bij sommige zwerfkatten herkennen we 

gedrag van huiskatten. Het kost veel 
geduld om ze te socialiseren, maar iedere 

adoptie van een voorheen zwervende 
kat, is een beloning. Het werk van de 

dierenambulance is zo ontzettend nodig.”

Wist u dat... 
wij voor uw huisdier kunnen 
zorgen na uw overlijden? Wij 
vangen alle soorten dieren op: 
van katten tot paarden en van 
slangen tot vogeltjes. 

Meer weten? Linette Eveleens staat u graag te woord via 070 3282828 of l.eveleens@dierenambulancedenhaag.nl. www.dierenambulancedenhaag.nl. 


