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Van de voorzitter 
Tanden
De tanden van (huis)dieren zijn heel belangrijk voor het  
kunnen eten, hun vachtverzorging en hun verdediging. Onze 
medewerkers en vrijwilligers komen het liefst zo min mogelijk 
in aanraking met deze tanden. In dit magazine krijgt u weer een 
fascinerend kijkje achter de schermen hoe onze medewerkers 
o.a. hiermee omgaan: Nancy met binnengebrachte reptielen  
in het hospitaal en Hugo tijdens zijn ritten op de ambulance.

En dierenarts Karin vertelt u elders in dit magazine hoe u het 
gebit van uw eigen huisdier kunt verzorgen, zodat u voorkomt 
dat uw dier pijn in zijn bek en een slechte adem krijgt. Het vergt 
wat geduld en oefening voor beide, maar is werkelijk haalbaar, 
zelfs bij (sommige) katten.

Een grote wens van ons hospitaal is om gebitsbehandelingen  
in huis te kunnen uitvoeren. Bij dieren gebeurt dat altijd onder 
narcose: nu bij dierenartsen buiten het hospitaal, omdat we  
de hiervoor benodigde gebitsapparatuur nog niet hebben. Dat 
geeft extra onrust voor de opgevangen dieren. Er loopt nu een 
campagne, waar u ook een bijdrage aan kan leveren, om deze 
apparatuur aan te schaffen. Het zou mooi zijn als we deze 
behandelingen in huis kunnen gaan doen!

We zijn op bezoek geweest in de eekhoornopvang Neder 
Veluwe, daar bleek ook hoe belangrijk tanden zijn om nootjes 
en dergelijke te kunnen kraken. U vindt het verslag van dit 
bezoek in dit magazine.

Ik wil graag onze medewerkers en vrijwilligers bedanken hoe  
ze dit jaar hun tanden hebben gezet in alle werkzaamheden 
voor de dierenambulance. Het bestuur is heel blij met hun inzet 
en vasthoudendheid. Daarnaast wil ik onze penningmeester 
Bob van Boven bedanken die na bijna tien jaar zijn functie  
gaat overdragen aan Harry van Adrichem. Bedankt voor je 
vakkundigheid en fijne samenwerking. 

Veel leesplezier en een goede winter!

Liesbeth Auwerda – voorzitter

FOTO © NICOLE ROMIJN
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van de werkvloer

Graag geziene zussen Thea en Marga zetten zich inmiddels 
al drie jaar in als vrijwilligers in ons hospitaal. Niet slechts 
een uurtje: iedere dinsdag en vrijdag maken ze hokken 
schoon, geven eten, spelen en kletsen ze met de katten. 

  THEA EN MARGA 

“WIJ WAREN HELEMAAL 
GEEN KATTENMENSEN”

Als je onze katten zoveel tijd schenkt als vrijwilliger, moet je wel een echt kattenmens zijn, zou 
je denken. Niets was minder waar. Thea vertelt: “We hebben in onze jeugd thuis nooit katten 
gehad.” Marga: “We hadden weleens een agapornisje of een parkietje, maar dat was het dan 
ook.” Thea: “Toen mijn man overleed, een jaar of twintig geleden, heb ik een kat genomen, 
vooral voor mijn kinderen. Matthew, heette hij. Hij was geweldig!” 

Thea en Marga wonen naast elkaar en al snel lag Matthew net zo ontspannen bij Marga op  
de bank als in zijn eigen huis. Marga: “Totdat ik zelf ook een kat in huis nam: Jack. Daarna is 
Matthew nooit meer gekomen. We wisten ook niets van katten. Ook niet over het intro
duceren van een kat bij een andere kat. Inmiddels weten we wel beter natuurlijk.” 

De dames zijn als tuinvrouwen bij de dierenambulance begonnen.  
Marga: “Steffie, mijn vriendin, had tijdens een open dag een oproep  
voor vrijwilligers voor de tuin gezien. Zo rolden wij erin. We trokken  
de stoute schoenen aan en vroegen tuincentra of ze oude planten  
voor ons hadden. Nog altijd doneren twee vaste tuincentra eens in  
de zoveel tijd een kar vol planten.” 

Thea: “Toen het kouder werd, was er minder te doen in de tuin en zijn  
we als dierverzorgers gaan werken. Het was even wennen, maar het is 
geweldig!” Marga: “In de coronaperiode waren we hier zelfs drie dagen per 
week. Hoe meer je hier bent, hoe mooier de band is, die je met de dieren 
opbouwt.” Thea: “De katten die van heel ver komen en waar je echt  
iets mee bereikt, dat is prachtig. Minnie bijvoorbeeld.” Marja:  
“Ja, en Dommel. Die was zo mooi grijscrèmekleurig. Hij had  
een zwaar ongeluk gehad en moest hokrust houden. Naar  
Yvonne (hoofd dierverzorging) deed hij heel lelijk, maar  
van mij wilde hij alle aandacht.”

Hoe leuk het werk ook is, er zijn ook mindere momenten. 
Marga: “Net nog. Er kwam een heel benauwde kat binnen. 
Hij is naar de dierenarts gebracht en we horen nu net  
dat hij niet meer terug zal komen. Dat is altijd verdrietig, 
ook al besparen we hem meer leed. Of het overlijden  
van geit Remy. Dat hakt erin, hoor.” Thea: “Ook het 
toedienen van medicatie is soms niet leuk. Of het 
uitdrukken van een abces. Dat doet natuurlijk pijn.  
We doen het vaak samen, zodat het snel gebeurt en 
snel voorbij is. Medische handelingen worden meestal 
door de dierverzorgers uitgevoerd en niet door vrij willigers. 
Daardoor moet een kat soms niets van de verzorgers hebben, 
terwijl hij met ons gezellig speelt en knuffelt. Ze weten precies 
wie er iets vervelends bij hen heeft gedaan en dat wij er  
vooral voor de gezelligheid zijn. Nee, ze zijn niet gek!” 

 
 
 
 
 
Bert is nu 14 jaar dus in de kracht van zijn leven en zijn 
gezondheid is in orde. Dat weet ik nooit helemaal zeker. 
Drinkt hij lekker van zijn water, dan ben ik bang voor 
suikerziekte. Zie ik hem niet drinken, dan vrees ik dat  
hij uitgedroogd is. Zo is er altijd wat. Met mij. Maar Bert  
is wel een geval apart.

De laatste keer dat de dierenarts bloed prikte, kwamen 
de uitslagen een voor een binnen. Nieren in orde. Schild 
klier ook. Ik voelde optimisme, tot de dokter me met een 
ernstig gezicht aankeek, zei dat ik moest gaan zitten en 
uitlegde wat het betekende dat Bert een chronische 
alvleesklierontsteking had. Ik dacht meteen dit is het 
einde, daar gaat hij. De dokter met een rustige stem: 
“We hebben hier verschillende katten weer op de rit 
gekregen.” Ik kreeg medicijnen en advies over eten. 
Voortaan kreeg hij speciale brokjes en het avondeten 
moest vooral lichtverteerbaar zijn. Al snel stond er  
op het aanrecht een voorraad eten waarmee een klein 
asiel een tijd vooruit kon. Want Bertje moest wel eten.

De medicatie vijzelde ik fijn zodat het in ultralekkere 
hapjes verstopt kon worden. Elke dag at Bert dat 
lang zaam op. Weigerde hij kip, dan stond ik al klaar  
met zalm. Lustte hij geen kalkoen, ik had nog konijn  
op voorraad. En eerlijk is eerlijk, ‘s morgens was ik al  

 
 
 
 
 
gespannen of hij wel zijn medicijnhapje wilde eten.  
Want met elke weigering zag ik de dag van het afscheid 
dichterbij komen. Zowat elke week telefoneerde ik met 
zijn dokter of de assistente, en dan hoopte ik op die  
ene assistente die al jaren leefde met een kater die ook 
alvleesklierontsteking had. Of gehad had, zoals ze zei. 

Er kwam een dag waarop Bert zijn medicijnhapje 
weigerde. Het hapje erna ook. En hij weigerde de hapjes 
die ik vervolgens aanbood. De dierenarts zei dat ik het 
een paar dagen moest aankijken. Bert bleef zijn gewone 
gezellige zelf, een beetje meer ontspannen omdat hij 
niks meer hoefde. En in die fase zitten we nog. Geen 
medicijnen, ik let op, de dierenarts is helemaal op de 
hoogte en stand by. In het keukenkastje staat alles klaar, 
voor de dag dat het wel weer nodig is. 
Maar dit heb ik geleerd en ik hou de les met beide 
handen vast: hoe erg het ook lijkt, het kan uiteindelijk 
meevallen.

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

NA DE MEDICIJNEN

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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De grootste groepen dieren in ons hospitaal 
zijn katten en vogels, maar je vindt bij ons  
ook minder schattige dieren, zoals slangen, 
hagedissen en schildpadden. Gelukkig hebben 
we medewerkers in huis die deze dieren enorm 
intrigerend vinden en alles weten over hun 
behoeftes en gedrag. Dierverzorgster Nancy 
bijvoorbeeld.

Waar de fascinatie met reptielen precies vandaan komt, weet 
ze niet. Nancy volgde een opleiding mbo 4 dierverzorging en 
heeft altijd interesse in reptielen gehad. Veel later haalde ze 
dan ook haar certificaat herpeten. Herpeten zijn amfibieën, 
geleedpotigen en reptielen. “Ik vind 
reptielen zeer fascinerend. 

Fijne huisvesting en bijzonder menu
“Wij hebben zes terraria in huis. Die staan in een aparte ruimte  
op een rustige plek. Voor een slang is het belangrijk om een 
schuilplaats te hebben. We zetten het terrarium ook altijd in  
een hoek, zodat ze die kant niet in de gaten hoeven te houden. 
Verder is de inrichting summier. Wat zand, een plantje, weinig 
gekkigheid. De achterwand is vaak van kurk, zodat de slang ook 
van die kant niets te vrezen heeft. We willen een stressvrije 
omgeving creëren.” 

Het menu van reptielen ligt ingewikkelder dan een zak kattenvoer 
of vogelzaadjes. “Volwassen slangen kunnen meerdere weken 
zonder eten. Jonge slangen eten veel vaker dan oudere slangen. 
In het wild eten ze natuurlijk levende prooien. Bij ons krijgen ze 
dode muizen. Dat geeft soms discussie, omdat we op een ander 
moment met de dierenambulance net een muisje uit een penibele 
situatie hebben gered. Maar slangen laten zich nu eenmaal niet 
overhalen tot vegetarische opties.”

Ook bij de schildpadden is er een verschil in voeding tussen de 
jonge en de oude exemplaren. Nancy: “Jonge schildpadden hebben 
veel eiwitten nodig, ook dierlijke eiwitten. Volwassen schildpadden 
eten meer plantaardig. Zij krijgen schildpadkorrels in combinatie 
met groenvoer.” 

Ziektes voorkomen
Nancy liep vorig jaar stage bij reptielenzoo Serpo in Rijswijk.  
“Wat mij daar het meest opviel was de grondigheid van het 
schoonmaken. Dat is enorm belangrijk om verspreiding van ziektes, 
herbesmetting, te voorkomen. Slangen en schildpadden worden 
strikt gescheiden gehouden. Ook dit heeft alles te maken met het 
overbrengen van ziektes. Slangen kunnen mijten hebben of 
luchtweginfecties. Die laatste zijn zichtbaar doordat ze dan bellen 
gaan blazen. Maar ze kunnen ook wormen of teken hebben.” 

Waar komen ze vandaan?
“In Nederland leven de adder, de gladde slang en de ringslang.  
De ringslang komt soms op een verkeerde plek terecht, zoals in 
een auto. We halen die dan op en laten hem weer vrij in de natuur, 
op een plek waarvan we weten dat er een kolonie zit. De meeste 
slangen die we ophalen zijn niet inheems. Ze zijn ontsnapt of 
vrijgelaten door iemand die de slang als huisdier hield. Zo zijn we 
afgelopen jaar nog gebeld door mensen die een rode rattenslang 
in hun keukenkastje aantroffen. Hij verdween daarna achter de 
plint van de keuken. Het is een ongevaarlijke slang, maar dan  
slaap je natuurlijk niet lekker. We hebben een deel uit de keuken 
moeten zagen om hem te kunnen vangen. Ook de politie schakelt 
onze hulp in als er slangen in het spel zijn. Bijvoorbeeld bij een 
uithuishaling of tijdens een inval bij verdachten, waar ze dan een 
slang aantreffen. Ik heb inmiddels veel soorten gezien, ook 
koningspythons en boa constrictors.”

Gevaarlijke gelijkenissen
Je pakt een slang pas op als je honderd procent zeker weet wat 
voor slang het is. “Alleen dan kun je de risico’s goed inschatten. 
Bij twijfel maken we een foto en sturen die naar een expert.  
We mogen Serpo altijd om advies vragen. Ook als je gebeten 
bent, is het belangrijk om te weten door welke slang. Anders 
weet je niet welk tegengif je moet injecteren. 

in het hospitaal

REPTIELEN  
IN HET HOSPITAAL 

Om te zien, om vast te houden. Ik denk dat dat komt 
door het unieke ervan. Je komt ze niet zo vaak tegen  
en je raakt ze al helemaal niet vaak aan.” 

Gezond of niet?
In ons hospitaal vangen we jaarlijks ongeveer veertig 
reptielen op. Een kat die binnen wordt gebracht, krijgt 
een uitgebreid lichamelijk onderzoek om zijn gezond
heids toestand te bepalen. Hoe werkt dat bij reptielen? 
Nancy legt uit: “Dat is natuurlijk veel lastiger. Bij een 
schildpad zit alles wat je wilt onderzoeken onder het 
schild. En ook slangen die bij ons binnenkomen, worden 
niet uitgebreid onderzocht door de dierenarts. Maar je 
kunt aan een slang wel zien dat hij wat mager is, dat hij 

niet eet of rare ontlasting heeft. 
Dat zijn aanwijzingen over  
zijn gezondheid.”

Het is altijd belangrijk om de signalen te lezen. Als een slang 
gestresst is, moet je hem vooral met rust laten. Maar als ik een 
rustige slang op de goede manier vasthoudt, dan heeft hij daar 
geen problemen mee. Een slang wil altijd een ondergrond voelen, 
dus ik laat hem altijd steunen op mijn armen.”

De aanvalshouding is duidelijk zichtbaar. Dan zie je bekende 
S-houding. Nancy: “En soms gaan ze zelfs met hun staart roffelen. 
In eerste instantie nemen slangen de houding aan om je te 
waar schuwen. Als je hen dan met rust laat, is er niets aan de 
hand. Maar als je de waarschuwingen niet serieus neemt, dan 
voelen ze zich genoodzaakt om te bijten.”

Pak een slang nooit zelf op!
“Als je een slang ziet, meld het altijd en pak ze nooit zelf op. 
Sommige ongevaarlijke soorten, lijken heel veel op een giftige 
soort. Vergelijk de niet giftige koningsslang maar eens met de 
zeer giftige koraalslang. Maak altijd een foto. Raadpleeg een 
expert of bel de dierenambulance.

6
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GEDUMPT IN EEN DOOSJE

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 ZIET U EEN AANTAL  
VAN ONZE ACTIES.
FOTOGRAFIE: CLARA MAZÈL, AGNES LUDWIG, E.A.

Bij aankomst had de meldster al contact gehad 
met één van de dierenartsen uit onze regio die 
direct naar ons doorverwees. Het werd snel 
duidelijk waarom de oude eigenaren plots van het 
beestje af wilden. Het kitten had namelijk last van 
een prolaps van de endeldarm. Een vervelende 
aandoening waarbij de darm gedeeltelijk naar 
buiten komt. In de meeste gevallen moet een 
prolaps operatief teruggezet en vastgehecht 
worden. Daarna volgt een lang en voorzichtig 
traject om te zorgen dat alles blijft werken en  
op zijn plaats blijft zitten.

Chauffeur Janneke kon gelukkig gelijk terecht  
bij onze vaste dierenkliniek De Dierendokter in 
Den Haag. Hier is de kleine Mittens direct aan de 
prolaps geopereerd. Een heftige week met nog 
een operatie volgde voor het kleintje van slechts 
zes weken oud. Gelukkig is er in ons hospitaal 
vierentwintig uur per dag medische zorg aanwezig 
en wordt Mittens dag en nacht goed in de gaten 
gehouden. 

Ze snapt er allemaal niks van maar ze voelt  
zich goed, en ze vindt het reuze gezellig in ons 
hospitaal. Heerlijk, al dat lekkere eten en al die 
aandacht van die lieve vrijwilligers! Mittens zal nog 
even ter observatie bij ons blijven, maar we hopen 
dat ze snel geadopteerd kan worden door haar 
forever home!

Verschrikkelijk, maar we horen het helaas 
maar al te vaak: een kitten gedumpt in een 
doosje. Het doosje zit dichtgeplakt en staat 

naast een volle vuilniszak bij de vuilcontainer. 
Wij vragen ons in deze situatie af wat mensen 
bezielt. Vraag hulp! Doe afstand! Maar zet het 

niet bij het vuil alsof dit leventje niets waard is. 
Gelukkig werd het kleintje ontdekt en  

werd onze hulp ingeschakeld.

NAAST  
HET AFVAL

FOTO’S: CLARA MAZÈL 
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JONGE STADSDUIF 
OPGESLOTEN

ZWAAN GEWOND DOOR 
STRIJKIJZER

“Rijden jullie ook voor een duif?” wordt er 
regelmatig gevraagd aan de telefoon in 
de meldkamer. Dat doen wij zeker! Elk 

ziek of gewond dier komen wij in principe 
ophalen. Of dit nu om een aangereden 

kat gaat of een babymuisje dat verzorgd 
moet worden. Wel vragen wij in sommige 
gevallen hulp aan de melder om een dier 

veilig te stellen zodat onze ambulances 
niet voor niks rijden. Het komt bij  

vogels namelijk vaak voor dat ze er bij 
benadering toch vandoor vliegt en er 

niets aan de hand blijkt te zijn. 

In dit geval had de meldster het duifje al voor ons 
veiliggesteld. Ook een duidelijke omschrijving van 
het dier, de verwondingen en de situatie zijn voor 
ons van groot belang. De meldster wist ons te 
vertellen dat de duif al langere tijd opgesloten had 
gezeten in een portiek. Ook gaf ze aan dat de duif 
nog kleine gele veertjes rond het kopje had. Dit zijn 
onvolgroeide donsveertjes, waardoor we konden 
concluderen dat het om een nog jonge duif ging. 
Het was daarom misschien niet zo raar dat de duif 
(nog) niet kon vliegen. Dat het duifje al langer 
opgesloten had gezeten, is voor ons een goede 
reden om een kijkje te gaan nemen. 

Gelukkig was het duifje bij aankomst niet gewond. 
Wel was meteen duidelijk dat het duifje sterk 
vermagerd was en zeker wat liefde en extra voeding 
kon gebruiken. Het duifje is naar Vogelopvang  
De Wulp gebracht om aan te sterken en zal zo  
snel mogelijk weer worden losgelaten. 

Hoe kan ik een gewonde/verzwakte 
vogel vangen? 
Deze vraag horen wij regelmatig. Veel mensen 
vinden het spannend om een fladderende duif 
gewoon met de handen te pakken. Wij raden dan 
aan om iets over de vogel heen te zetten. Denk aan 
een doosje, kratje, emmer of wasmand. Alsof je een 
spin vangt, maar dan een maatje groter. Zo weten 
wij zeker dat de ambulance niet voor niks uitrukt. 

Het valt niet mee om een jonge zwaan te zijn in de binnenstad van 
Den Haag, want ondanks onze prachtige grachten staan er ook veel 
hoge gebouwen. Zwanen hebben best veel ruimte nodig om op te 
stijgen en als je als jonge zwaan dan nog niet zo heel handig bent, vlieg 
je wel eens ergens tegen aan. Meestal zijn dit hoogspanningskabels of 
lantaarnpalen die zwanen makkelijk over het hoofd zien. Deze zwaan 
was tegen de hoge flat aan gevlogen. Hoe hij deze over het hoofd 
heeft kunnen zien is onduidelijk. Gebouwen waar veel grote ramen in 
zitten maken wel vaker raamslachtoffers onder trekvogels. Dit komt 
meestal door lichtreflectie op de ruiten van de gebouwen. 

Gelukkig was de melder erg bezorgd en wilde hij wel even op  
ons wachten. Chauffeur Janneke kwam goed uitgerust ter plaatse. 
Het vangen van een gestreste zwaan kan namelijk risico’s met zich 
meebrengen en vergt de juiste ervaring van onze chauffeurs. Janneke 
maakt gebruik van onze zwanenhaak. Dit ziet er op het eerste oog uit 
als een gevaarlijk werktuig, maar het is een zeer belangrijke tool voor 
zowel de veiligheid van de zwaan als voor die van onze chauffeur.  
De haak wordt om de zwaans nek gehengeld om de zwaan zo in de 
juiste positie te manoeuvreren. Hierna worden vlug de vleugels van  
de zwaan bij elkaar gepakt. Janneke gebruikt kundig haar lichaam om 
de zwaans verwondingen te beoordelen. Er wordt ter plaatse besloten 
of de zwaan direct een dierenarts moet zien of dat zijn verwondingen 
behandeld kunnen worden in het vogelasiel. 

In dit geval heeft de zwaan een verwonding aan zijn elleboog op zijn 
rechtervleugel. Er lijkt geen breuk te zitten. Dat is positief! De wond zal 
worden gehecht bij het vogelasiel en daarna moeten we zijn herstel 
afwachten. Wij duimen voor het beste! 

Soms komen er rare objecten uit de lucht 
vallen. In dit geval kwam er gelukkig geen 

echt strijkijzer uit de lucht vallen, hoor. 
Maar wel een zwaan! De jonge zwaan is 

vermoedelijk nog bezig met vliegoefenin
gen en bij zijn laatste vlucht heeft hij een 

strijkijzer geraakt. Geen echt strijkijzer, 
maar het gebouw in Den Haag dat wij 

Hagenezen “Het Strijkijzer” noemen. 

in actie

FOTO’S: AGNES LUDWIG 

FOTO’S: CLARA MAZÉL 
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KOI KARPER  
IN CLINGENDAEL HINKELENDE BUIZERD

Het zijn natuurlijk niet alleen maar schattige 
kittens die gedumpt worden in onze regio. Ook 

andere dieren worden soms op vreemde locaties 
uitgezet. Wij komen allerlei huisdieren tegen die 
mensen hebben losgelaten of zijn kwijtgeraakt. 

Van konijnen, kippen, waterschildpadden tot in 
dit geval een koi karper. Dit is wel een hele 

vreemde vondst. 

Koi karpers zijn namelijk geen vissen die je zomaar impulsief 
aanschaft in de dierenwinkel. Ze zijn groot van stuk, hebben 
speciale verzorging en accommodatie nodig en ze zijn vaak  
ook nog aardig aan de prijs. Wij keken dan ook raar op toen  
de melder vertelde dat hij deze koi karper al vanaf april of  
mei zag zwemmen in de sloten van Clingendael. Over een 
rondzwemmende vis maken mensen zich niet snel zorgen  
en hierdoor waren wij niet eerder gealarmeerd. 

De karper was er op dit moment helaas slecht aan toe. Dat 
maakte het voor chauffeur Frank iets simpeler om het dier  
te kunnen vangen. Als de karper er echt al sinds april zwemt,  
zal de vis vermoedelijk lange tijd nauwelijks voeding hebben 
binnengekregen. Met verschillende netten en stokken werd  
er geprobeerd om de karper te vangen. Best lastig in een  
brede sloot waarvan de vis natuurlijk precies in het midden lag. 
Er werden netten en stokken aan elkaar getapet om bij de karper 
te kunnen komen. Een beetje creativiteit en probleemoplossend 
vermogen hebben de chauffeurs wel in hun takenpakket. 

De koi karper is overgebracht naar ons hospitaal waar hij  
direct wat geschikte voeding kreeg. Daarna zijn wij op zoek 
gegaan naar een specialist waar de vis een aantal dagen na 
binnenkomst naartoe is gebracht. 

Het was nog even spannend. De buizerd bleef eerst op een klein  
stukje gras heen en weer hinken. Een paar stappen naar links…  
een paar stappen naar rechts... Van een afstandje kon de melder  
de buizerd goed in de gaten houden en had hij geen probleem met  
de bovengemiddelde belangstelling. Het is fijn als de melder bij het  
dier blijft, want dat maakt het voor ons veel makkelijker om het dier  
te vinden. Vlak voordat wij arriveerden, kreeg de jonge roofvogel  
het toch op zijn heupen. Hij hinkelde steeds verder van zijn plek. 

Maar gelukkig duurde het niet lang voordat de ambulance in de  
buurt was en konden Rachel en Arjan zowel de melder als de vogel 
snel vinden. De buizerd liet zich redelijk makkelijk vangen. Ook dat  
is natuurlijk een slecht teken. We hebben hem meegenomen en  
naar Wildopvang Delft gebracht.

Buizerds zijn geen kieskeurige eters. Ze eten vooral kleine zoog
dieren, zoals woelmuizen en jonge konijnen. Ook regenwormen, 
kevers, amfibieën, jonge vogels en aas. Deze buizerd was zichtbaar 
verzwakt en in zeer slechte conditie. Hij was erg mager en at niet zelf 
meer. De medewerkers van Wildopvang Delft hebben hem een paar 
keer sondevoeding gegeven. Daar knapte hij snel van op. Hij kwam 
weer op krachten, begon zelf te eten en deed lekker boos tegen de 
medewerkers en vrijwilligers van de Wildopvang. En zo hoort het ook! 

Na een aantal weken was hij voldoende aangesterkt om weer op eigen 
benen te staan. De medewerkers van de Wildopvang hebben hem 
vrijgelaten. Het ga je goed! 

Veel mensen aanschouwen een ontmoeting 
met een in het wild levend dier als een 

cadeautje. Zo ook de hardloopster die in 
oktober tijdens haar rondje rennen een 
prachtige, jonge buizerd in het gras zag 
zitten. Maar al snel veranderde de blijd

schap in bezorgdheid, want de buizerd  
vloog niet weg en hinkte onhandig door  
het gras. Ze belde ons direct op, waarop 

Rachel en Arjan in actie kwamen!

in actie
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BEDANKT 
VOOR EEN 
SMAKELIJK 
WEILAND!
 
Lieve lieve tweebeners,
We zijn zowat sprakeloos, over hoeveel grote  
en kleine donaties er zijn gedaan door jullie.
En dat alles om onze weilanden weer mooi groen, 
maar vooral eetbaar te maken, en ook nog eens 
aantrekkelijk voor alle vliegende insecten.
Dat laatste is echt gemeend, want dan kunnen  
ze binnenkort meer op een bloemetje gaan  
zitten, in plaats van ons constant te kietelen.
De stand van zaken is momenteel als volgt:  
een paar onvermoeide gasten, hebben op één 
weide al eindeloze rondjes gelopen met een 
verticuteermachientje. Hierna is het speciale  
zaad op deze grote weide aangebracht. Uiteraard 
ging men ervan uit dat het in die tijd van het jaar 
vochtig genoeg was om deze zaadjes te laten 
ontkiemen. En… toen bleef het droog.

Daarop besloten Schaap Ramses en Geit Lies  
en ondergetekende een regendans uit te voeren.
Nu, jullie hebben het resultaat gezien, was wat 
vochtig, in die tijd.

Maar zonder dollen, waanzinnig bedankt!

Namens alle buitendieren,
Floris

schrepelpad 6 • den haag
www.hofstededierentuin.nl

ruim 
5000 m2 met alles voor uw dier en 

tuin
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Jaarlijks vangen wij meer dan 500 katten op in ons hospitaal. 
Veel van hen hebben een slecht gebit. Om gebitten te kunnen 
behandelen in ons hospitaal, hebben we specifieke apparatuur 
en instrumenten nodig. Help je mee om dat voor elkaar  
te krijgen? 

Waarom is dit belangrijk?
Bij de meeste katten die wij opvangen is het gebit niet verzorgd. Soms is het zo ernstig dat 
er al tanden en kiezen ontbreken of afgebroken zijn. Veel tandplak leidt tot tandsteen en veel 
tandsteen leidt tot ontstoken tandvlees. Ontstekingen van het tandvlees zijn niet alleen pijn
lijk; ze kunnen via de bloedbaan leiden tot ontstekingen op andere plekken in het lichaam. 

Om dat te voorkomen brengen we de katten met een heel slecht gebit naar de dierenarts
praktijk. Dat zijn extra kosten en erger: het zorgt voor stress. Daarbij zullen ze langer in ons 
hospitaal verblijven omdat er niet direct plek is bij de dierenartspraktijk. Bij katten waarbij 
het gebit er minder erg aan toe is, beslissen we soms om ze niet te behandelen. De nadelen 
van de stressvolle rit en langer verblijf wegen zwaarder dan de voordelen. 

Als we de katten in ons hospitaal kunnen helpen op het moment dat zij al onder narcose 
zijn voor onderzoek, dan kunnen we het gebit direct behandelen. 

Wat hebben we nodig?
Tracheale tubes, tandsteentangen, tandextractietangen, elevators, hevelaars, mesjes, 
hechtdraad, kleine naalden, pocket sonde, polijst opzetstukken, polijst pasta en verschillende 
boortjes. En de grootste uitgaves: een dentale unit (€ 2469,), een compressor (€ 849,) en 
een scaler (€ 495,). 

Hoeveel katten help jij?
Totale kosten komen op € 5000,. Als je dat over een jaar bekijkt is het € 10, per kat. De  
apparatuur gaat natuurlijk langer mee, dus kunnen we uiteindelijk veel meer katten helpen. 

 

HELP JE MEE?
Doneer!
– via www.dierenambulancedenhaag.nl/gezondgebit
– via de ingesloten acceptgiro
– via de tikkieapp

HELP ONZE KATTEN  
AAN EEN GEZOND  
GEBIT!

Doneer snel en veilig: scan  
de code via de Tikkieapp  
met jouw mobiel of tablet. 
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HELP MEE! 

Karin Sloet, dierenarts,  
vrijwilliger in ons hospitaal:  

“Castraties, sterilisaties en kleine 
ingrepen voeren we zelf uit. Hier-
voor hebben we de juiste spullen 
in huis. Het zou geweldig zijn als 

we de gebitten van de katten ook 
behandelen. Een kat laat zich niet 

makkelijk in de bek kijken en de 
vele zwerfkatten die wij behandelen 

al helemaal niet. Als we de juiste 
instrumenten hebben, kunnen we 
voor gezonde gebitten zorgen bij 

alle katten die wij opvangen en 
 hoeven ze minder lang in ons  

hospitaal te verblijven.”
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Kat Tommie (onze Chunker)
Insta: tommiederooie
Als exzwerver moet onze Tom veel leren, maar hij is een 
snelle leerling. Gooit alle charmes in de strijd en voelde 
zich na ruim 2 weken in zijn nieuwe, veilige huis, al goed  
op zijn gemak. Hij gedraagt zich als de heer des huizes en 
windt zijn personeel om de vinger. Ligt heerlijk de hele dag 
tevreden op de bank en is er als de kippen bij als iemand 
richting keuken gaat. Het is een heerlijk  
dier, we zijn heel erg blij met hem. 

 
Kat Simba

Insta: _littlesimba_ 
Simba is een 3jarige boerderij  

kat. Ze houdt van kattengras,  
brokjes en snoepjes. Het liefst 
knuffelt ze de hele dag en ligt  

graag bij ons op schoot!

Cavia’s Buff, Wally & Conan
Insta: Titorenogpigs
Wij zijn titorenogpigs een Nederlands cavia account met volgers van 
over de wereld (Thailand, Brazilië, Usa). De cavia’s heten Buff, Wally en 
Conan. Buff en Wally zijn tweelingbroers en Conan hebben we vorig 
jaar geadopteerd nadat hij alleen was. Volgers vinden onze filmpjes 
leuk omdat we de cavia’s heel groot en belangrijk maken. Eigenlijk is het 
zo dat zij de hoofdrol spelen en wij slecht boodschappen voor ze 
mogen doen. En dat doen we graag voor ze!

Jannes de Shiba Inu 
Insta: Jannestheshiba 

Hallo allemaal, Dit is Jannes, een vrolijke / stoere 
shiba inu. Jannes is een meisje met een 

jongensnaam. Shiba’s zijn hele speelse en 
avontuurlijke honden en houden van avontuur. Ze 

noemen me ook vaak een klein vosje. 

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!”
Met bijna 15.000 meldingen op jaarbasis, kan het niet anders dan dat  
er ook grappige of rare meldingen voorbij komen. Soms is er spraak
verwarring tussen de melder en de centralist, waardoor de vraag niet 
gesnapt wordt of het antwoord onduidelijk blijft. Het is dan moeilijk  
om serieus te blijven.

We ontvingen een telefoontje van een aardige meneer die begon met een lange 
introductie waarin hij uitlegde waarom hij in de avond nog in de buurt van het Catshuis 
liep. Uiteindelijk zei hij: “En toen zag ik een vos lopen. Mag dat?” Het leek op een vraag 
voor je rijexamen, maar ik dacht gelijk dat dit vast niet zo bedoeld was. Dus vroeg ik of  
er iets bijzonders met de vos aan de hand was. Gewond, ziek, opgesloten of ergens 
ingesloten, verzwakt, het hele rijtje met mogelijkheden...

Nee, de meneer herhaalde heel stellig dat er niets aan de hand was en ik hoorde aan 
zijn stem dat hij het een beetje een vreemde vraag vond. Nee, de vos liep gewoon over 
straat en zijn vraag was of dit wel mocht. Zo herhaalde hij nogmaals. Ik dacht dat ik in 
de maling werd genomen, dus ik antwoordde: “Ach, als die vos geen straatverbod heeft, 
dan mag het.”

Gelukkig begon de man te lachen en zei: “Sorry, ik bedoel of het normaal is dat hier  
een vos loopt?” Na de man uitgelegd te hebben dat het heel vaak voorkomt, omdat  
Den Haag een bosrijk vossengebied is, was deze zaak ook weer opgelost.

de meldkamer

18 DierenAmbUlAnce & HoSpitAAl Den HAAG e.o.

10%
Tien procent korting op 
een deskundige en 
vriendelijke behandeling 
van uw hond of kat in 
onze trimsalon

Petplan vergoedt de kosten  
van uw dierenarts

petplan.nl

de zorgverzekering voor uw huisdier
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BUGS EN NEL:  
A MATCH MADE  
IN HEAVEN
Bugs Bunny is gevonden in een park in Zoetermeer. 
Hoe hij daar terecht is gekomen zullen we waar
schijn lijk nooit weten, maar dat hij een probleem  
had was direct duidelijk. Bugs zijn pootje stond in een 
vreemde stand en hij kon zijn poot niet gebruiken. 
Onze dierenartsen zijn direct met een behandelplan 
gestart. Bugs zijn achterpootje leek verlamd, maar 
toch bleek hij er iets van gevoel in te hebben.

Na deze constatering zijn we met medicatie gestart. De keuze  
om een pootje te amputeren nemen we namelijk niet zomaar. 
Zolang er hoop is, doen wij er alles aan om het pootje te redden. 
Helaas kwam er geen verbetering in. En lekker makkelijk hopsen 
en springen doe je niet met een poot die de verkeerde kant op 
staat. Er zat nog maar één ding op, het pootje moest toch worden 
geamputeerd.

Gelukkig is de operatie bij het Diergeneeskundig Specialisten 
Centrum in Den Haag heel goed gegaan. Bugs herstelde snel en  
hij sprong vrolijk door zijn hokje. Met één blote bil, maar die haartjes 
groeien wel weer aan. Hij moest natuurlijk wel rust houden na zo 
een operatie. Maar toen hij genezen was, mocht hij naar het 
Knaaghof. Daar is het veel leuker, want daar zijn heel veel 
konijnen dames. Bugsy mocht op date en daar ontmoette  
hij ook zijn nieuwe vrouw… 

‘Na het verhaal van Itaru (Bugs) te hebben gelezen’, vertelt zijn 
nieuwe vrouw, ‘was mijn hart gestolen. Hij moest alleen nog 
gekoppeld worden. Mij maakte het niet uit welke dame het werd, 
zolang ze maar bij Itaru paste. Kiyoko (Nel) werd om één of andere 
reden altijd over het hoofd gezien. Ze moest bij iemand binnen 
komen wonen met een zachte vloer omdat ze net was genezen  
van pododermatitis en daar gevoelig voor blijft. Ik had al tapijt 
liggen dus dat was ideaal. Ook voor Itaru, die heeft er veel grip  
op waardoor hij supersnel rondjes kan rennen. Hij houdt niet  
van gladde vloeren omdat hij daar makkelijk op uitglijdt door  
zijn missende achterpoot.

Ze hebben hun eigen kamer, maar nu Kiyoko gesteriliseerd is zal  
ik ze ook in de rest van het huis integreren. Konijnen horen (net als 
alle andere dieren) zo vrij mogelijk te zijn en met wat aanpassingen 
om alles veilig en heel te houden is dat makkelijk te doen. 

In de ochtend en avond krijgen ze een verse salade. Dan zitten ze me 
geduldig vanuit hun kamer aan te staren terwijl ik het voor bereid. 
Zodra ik hun bord breng kunnen ze niet wachten om aan te vallen. 
Kiyoko vindt echt alles lekker wat ze voorgeschoteld krijgt, Itaru is wat 
kieskeuriger. Qua fruit eet hij alleen appel maar is wel helemaal wild 
van wortel. Het cliché paste wel bij zijn vorige naam Bugs Bunny. 

Ze zijn nog maar kort een stelletje, maar ik zie dat ze steeds meer 
naar elkaar toe trekken. Hier en daar een knuffel en een kusje 
gebeurt steeds vaker. Vooral Itaru is echt een knuffeldier. Hij gaat 
languit liggen om gemasseerd te worden, dan zie ik hem tanden
knarsend genieten. Kiyoko is dominant maar vind het ook niet erg 
als Itaru de opperhand probeert te nemen. Hij is meestal niet bang 
voor dingen waar zij wel bang voor is zoals de stofzuiger en dan ziet 
ze hem wel een beetje als haar redder in nood waar ze achter kan 
schuilen. Zoals een vrijwilliger van het Knaaghof zo mooi zei: ‘ze zijn 
een match made in heaven.’ 

EEN GEZOND  
GEBIT VOOR JE 
KAT OF HOND
Maar weinig mensen kijken echt naar de tanden 
van hun huisdier. Vaak zien eigenaren alle kiezen en 
tanden voor het eerst als ze bij mij voor de gezond-
heidscheck komen. Als er veel tandsteen is en het 
tandvlees dreigt te ontsteken, dan is gebitssanering 
nodig. Dat is belangrijk voor een gezond gebit én 
voor de rest van het lichaam, want ontstekingen in 
de bek kunnen via de bloedbaan voor ontstekingen 
op andere plekken in het lichaam zorgen. Dieren 
zeggen niet zomaar AAA en tolereren geen afzuiger 
in hun bek, dus een gebitssanering gebeurt onder 
narcose. Ook voor tandsteen geldt: voorkomen  
is veel beter dan genezen. Maar hoe doe je dat?

Het verhaal dat katten en honden van natvoer tandsteen krijgen,  
is mijns inziens te kort door de bocht. Ik zie net zoveel tandsteen 
bij dieren die alleen brok krijgen en dieren die voor de helft natvoer 
en voor de helft brokken eten. Daarnaast heeft de één gewoon meer 
aanleg voor het ontwikkelen van tandplak (wat daarna tandsteen 
wordt) dan de ander. 

Je kunt gebruikmaken van bepaalde voedingen die wat doen aan de 
tandplak door mechanische en enzymatische verwijdering ervan. 
Maar je vindt ook varianten op de markt, die dit wel pretenderen en 
niet doen. Een andere optie is om bepaalde mondvloeistof door het 
drinkwater te doen, maar vooral katten zijn erg kieskeurig en zullen 
dit niet opdrinken. 

Bij de kluiven en koekjes die de hoeveelheid tandplak zouden 
verminderen, zijn de verschillen groot. Sommigen zijn binnen een 
paar seconden op en kunnen daardoor weinig effect hebben. 

toen en nu dierenkwesties

Anderen bevatten veel suikers. Ik heb zelfs honden laten afvallen 
door alleen de kluiven te vervangen. Zelf ben ik wel fan van kluiven 
van Chewit 4ever. Die worden niet kleiner (geen gevaar van inslikken 
en vastlopen in de slokdarm of maag), bevatten geen calorieën en 
hebben een kunstmatige smaak waardoor ook allergische honden 
dit kauwbot prima tolereren. 

Wat echt op nummer één staat om tandplak te verminderen en de 
vorming van tandsteen tegen te gaan, is net als bij ons mensen: 
poetsen. Eigenaren kijken mij met grote ogen aan als ik hen adviseer 
om de tanden van hun dier te poetsen. Dat gaat toch helemaal niet?! 

Voor mij zijn er drie niveaus. Pas bij niveau drie speelt de tanden
borstel een rol en in de afgelopen negentien jaar ken ik twee katten 
die dit accepteren en heel wat meer honden. Met niveau één of 
twee verminder je al veel tandplak en verbeter je de gezondheid 
van het tandvlees. 

 STAP 1 

stevig masseren over de lippen van de hond of kat. Zet hem met zijn 
kont tegen je aan om te voorkomen dat hij achteruit wil lopen als je 
iets bij zijn bek gaat doen. Plaats je duimen bovenop de kop en alle 
vingers, behalve je wijsvinger, onder de kin. Met je wijsvingers 
masseer je van net naast de neus helemaal tot oorhoogte. Zo ver 
lopen de kiezen door. Je komt uit bij het kaakgewricht. Dan ga je met 
je wijsvingers een verdieping naar beneden en masseer je van 
achteren naar voren totdat je bij de kin komt. Het masseren van de 
kin vinden katten prettig, dus dat is een fijne beloning. 

 STAP 2

poets met een gaasje of tandendoekje (soort klein washandje) over 
je wijsvinger links, rechts en de voorkant tussen de lippen en de 
tanden. Niet tussen de tanden en tong. Lukt dit, dan hoef je stap 1 
niet meer te doen. 

 STAP 3

de tandenborstel. Vaak kan je hier een kindertandenborstel voor 
gebruiken. Lukt dit, dan vervangt dit stap 2. Houd je wijsvinger op 
de tandenborstel terwijl je poetst. Zo voorkom je dat je per 
ongeluk te ver naar achteren poetst en ongemak veroorzaakt. 

Let op: tanden poetsen heeft alleen zin als je het elke dag doet! 
Verder is tandpasta voor dieren het puntje op de i; het poetsen is 
het belangrijkste.

Succes! Dierenarts Karin Sloet
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op bezoek bij

In Lunteren ontmoeten we Brigitte van Bennekom, 
eigenaresse van Eekhoornopvang Neder-Veluwe. 
Het is even rijden, maar bij aankomst wordt direct 
duidelijk waarom de eekhoornopvang op deze plek 
zit: er steekt plots een eekhoorntje de straat over. 
Geen twijfel over mogelijk, we zitten goed! 

In 2018 startte Brigitte de eekhoornopvang aan huis. Ze vertelt: 
“Natuurlijk vind ik eekhoorns erg leuk, maar elk dier dat hulp 
nodig heeft, gaat mij aan het hart. De eekhoorns hadden zorg  
en een opvang nodig en ik had hier de tijd en ruimte voor.” 

Stressgevoelig
De opvang zit niet voor niets aan huis, waar Brigitte de dieren 
verzorgt, naast haar kantoorbaan. Brigitte: “Voorheen werden 
eekhoorns opgevangen in verschillende opvangcentra. Je ont-
komt er op deze plekken niet aan dat verschillende mensen de 

Jonge eekhoorns komen vooral in de problemen als nesten 
verstoord worden, bijvoorbeeld door snoeiwerkzaamheden. 
Maar ook katten veroorzaken veel problemen. Zodra een nest 
verstoord is, keert de moeder zelden nog terug. Dit is voor haar 
eigen veiligheid. Het komt ook voor dat er hele nesten binnen -
komen in de opvang. Zo kwam er pas nog een nest binnen van 
drie jongen waarvan er één al direct overleed. Tijdens de 
verzorging werd duidelijk dat het vermoedelijk om een zwakker 
nest ging. Brigitte legt uit: “De moeder wist het waarschijnlijk al 
en heeft de jongen vermoedelijk verstoten. In de natuur is het 
geen schoonheidswedstrijd, maar alles wat gezond genoeg is  
om zich te redden krijgt van mij een kans.” 

Van opname tot loslaten
Zodra een jonge of verzwakte eekhoorn wordt opgehaald is 
warmte het allerbelangrijkste. Brigitte gebruikt warmtematjes  
en fleecebuideltjes waar eekhoorns zich in kunnen verschuilen. 
“Regelmatig komen de eekhoorns van ver en komen ze eigenlijk 
te koud binnen. Een kruikje is zeker aan te raden, anders begin  
je al met een achterstand.” 

Eekhoorns zijn vooral op jonge leeftijd hele sociale dieren. 
Brigitte zorgt dat ze jonge eekhoorns in haar opvangruimte altijd 
in koppeltjes houdt. Zo hebben de jongen tijdens hun opname 
steun aan elkaar. Zodra de eekhoorns genoeg aangesterkt zijn 
verhuizen ze naar één van de buitenverblijven in de tuin. “In de 
buitenverblijven beperk ik het menselijk contact, maar ze hebben 
wel allerlei vormen van verrijking in het verblijf. Er hangen 
schommels, klimmateriaal, touwen, voedselspelletjes en voedsel-
huisjes. Zo nu en dan richt ik het weer opnieuw in. Verrijking vind 
ik namelijk net zo belangrijk als goede voeding en medicatie.” 

Van alle eekhoorns die bij de opvang binnenkomen, lukt het bij 
zeker zeventig procent om ze gezond los te laten in de natuur.  
De eekhoorns worden niet het gehele jaar door losgelaten. Dit 
gebeurt alleen in de meest geschikte tijd van het jaar als de ook 
de weersomstandigheden goed zijn, zodat de overlevingskans 
van de eekhoorns zo groot mogelijk is. Dit is zo ongeveer tussen 
juni en september waarbij september echt wel het uiterste is.

Onvoldoende voedselaanbod
Een andere oorzaak van de hoeveelheid verzwakte en 
vermagerde jonge eekhoorns is dat niet in heel Nederland het 
voedselaanbod geschikt is. De eekhoorns die vanuit onze regio 
worden opgevangen zijn bijna altijd ondervoed en verzwakt.  
Het voedselaanbod is gewoon te schaars voor de populatie. Dit  
is ook de reden dat Brigitte de eekhoorns die zij opvangt vanuit 
Den Haag en omstreken, nooit in onze regio uitzet. Ze hebben 
een veel betere overlevingskans als ze worden losgelaten op  
de Veluwe. “Hier weet ik zeker dat er voldoende en gevarieerd 
voedselaanbod is en genoeg gezonde eekhoorns zijn om mee 
kennis te maken. De eekhoorns worden ook alleen uitgezet op 
plaatsen waar ruimte is voor meer eekhoorns in de populatie en 
waar voerstations hangen. Zo worden de eekhoorns altijd een 
beetje extra bijgevoerd. Deze zelfde voerstations of voedsel-
huisjes heb ik in mijn buitenverblijven hangen. Zo kennen de 
eekhoorns het concept en kunnen ze zo nodig vertrouwd aan 
extra voeding komen.”

De juiste voeding
Als je de eekhoorns in je eigen omgeving wilt ondersteunen,  
dan kan dat door het aanbieden van extra voeding in een geschikt 
voederhuisje. Veel mensen denken dan meteen aan het strooien 
van pinda’s. Brigitte legt uit: “Eekhoorns vinden pinda’s heerlijk, 
maar dat is niet voldoende. Je kan het vergelijken met een kind 
een Mars geven. Als je daarna met een bord sperziebonen komt, 
hoeft het kind dit ook niet meer. Als je eekhoorns wilt bijvoeren 
kies dan voor een gevarieerd dieet van kastanjes, zonnebloem-
pitten, walnoten en hazelnoten. Ook eten ze graag fruit en groente, 
zoals appels, bessen, komkommers, champignons en wortels. In de 
opvang krijgen de eekhoorns zelfs stukjes gewei voor het slijten van 
de tanden en opnemen van zouten en mineralen.”

Vind je een eekhoorn? Neem dan zo snel mogelijk contact  
op met een dierenambulance of opvang in de regio. Wij zijn 
blij dat we altijd bij Brigitte terecht kunnen!

 

EEKHOORNOPVANG  
NEDER-VELUWE

verzorging van de dieren op zich nemen. Eekhoorns zijn heel 
gevoelig voor stress en ook bijzonder eenkennig. De verzorging 
door veel verschillende mensen op verschillende manieren kan 
het herstel van de eekhoorn onbedoeld tegenwerken.” Brigitte 
verzorgt de dieren daarom zo goed als alleen en weet zo even-
tuele onrust zoveel mogelijk te beperken. “Hier thuis pas ik mij 
aan aan het stresslevel van de eekhoorns. Komen ze gestrest of 
onrustig over, dan kijk ik gewoon of een ander moment geschikter 
is om een hok schoon te maken of voeding te geven.”

Nestverstoring
Het hele jaar door worden er eekhoorns opgevangen. In de 
drukste periode van het jaar zitten er soms wel zestig eekhoorns 
in de opvang. Dit gaat, zoals je bij veel andere dieren ook ziet, om 
verweesde jongen. De eerste jongen worden doorgaans geboren 
in februari. Afgelopen jaar had Brigitte door het warme weer 
zelfs in oktober nog jongen in de opvang, die een flesje moesten 
krijgen. Dit is best een lange periode voor een hoogseizoen. 

Stichting Eekhoornopvang NederVeluwe is opgericht  
in 2018 en gespecialiseerd in het opvangen, verzorgen  
en revalideren van verweesde en gewonde eekhoorns, 
met als doel de eekhoorns weer terug te plaatsen  
in de natuur. Kijk voor meer informatie op  
eekhoornopvangnederveluwe.nl.
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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.

Spooki is op straat geboren en toen ze een 
week of 9 jong was hebben we haar kunnen 
vangen. Inmiddels is ze bijna 6 maanden.  
Spooki is zachtaardig, maar nog wat schuw 
en zoekt een huisje samen met een andere 
jonge kat. Ze heeft mensen nodig die haar 
gaan helpen met het vertrouwen en een 
kattenmaatje, die haar leert hoe een huispoes 
te worden. Appartement, geen kinderen.

Frutti tutti ParkvogelsSpooki vindt het nog spannend

Baas gezocht ...
dierenopvang

Deze mooie kittens waren ernstig niesziek. 
Ze werden in augustus van straat gehaald in 
erbarmelijke toestand. Joeke is een dapper 
jochie geworden en Tjepke is enorm speels 
en aanhankelijk. Voor alle twee geldt dat ze 
hardnekkige niesziekte hebben doorgemaakt 
en dat dit een punt van aandacht blijft. We 
plaatsen ze met z’n tweetjes. Geboren: eind 
juli. Appartement/huis met tuin. Kinderen 6+

Lizzi is gevonden in de schuur. Ze was al  
erg vermagerd. Ze krabte zich helemaal 
open. Waarschijnlijk een reactie op vlooien. 
Gelukkig knapte haar vacht goed op. Het 
eten en bijslapen deed haar goed, en de 
medicatie ondersteunde haar herstel. Deze 
dame is een schat van een poes. Ze wil  
altijd aandacht en lekker met je knuffelen. 
Appartement of huis met tuin, kinderen 10+

Whiskers zijn huid was er slecht aan toe: 
opgezet, rood met open wondjes en korsten. 
Maar met de juiste verzorging en medicatie 
zit hij alweer beter in zijn vacht. Whiskers is 
pas 1 jaar jong, en vond dat hokje wel wat 
benauwd. Hij wilde eruit en hij wilde spelen! 
Whissy is een blije, zachtaardige kater, die 
zijn nieuwe personeel heel gelukkig gaat 
maken. Tuin, kinderen 10+

Joeke en Tjepke Lizzi is een knuffelmeisje
Whiskers, lief vriendje

Frutti werd gevonden op straat. Daar zat ‘ie 
helemaal versuft en verscholen in een hoekje. 
Deze knappe kakariki moest dringend wat 
eten en lekker opwarmen. Inmiddels is hij 
weer helemaal het vogeltje. Deze lieverd 
zoekt een fijn huis waar 1 of meerder 
kakariki’s wonen en waar hij lekker mag 
fladderen. Frutti draagt een ring uit 2020. 
Geslacht is onbekend en hij is niet handtam.

Op pad met Hugo
Hugo heeft al meer dan tien jaar ervaring op de 
ambulance en in onze meldkamer. Die tien jaar 
ervaring levert veel kennis op over de verzorging  
van dieren én een flinke portie mensenkennis.  
Dat elke dag anders is, verwachten de meeste 
mensen wel. Maar zijn er ook dingen waar mensen 
niet direct bij stil staan? We vroegen het aan Hugo.

“Eerlijk is eerlijk: voor mij voelt het redden van dieren niet als 
mijn directe roeping”, vertelt Hugo, terwijl hij de ambulance 
vloeiend door de drukke stad manoeuvreert. “Mijn valkuil is  
dat ik breed georiënteerd ben, veel dingen leuk vind en moeilijk 
kan beslissen welk pad ik zal bewandelen. Ik denk dat dat voor 
meer mensen geldt.” De mooie reizen naar onder andere 
Australië en Midden-Amerika, die Hugo na zijn ict-opleiding 
maakte, inspireerden hem om vooral bezig te zijn met de 
dingen die hem echt voldoening geven. “Buiten zijn, bewegen  
en het gevoel hebben dat je iets of iemand kan helpen. Via via 
kwam ik als vrijwilliger bij de dierenambulance terecht, waar ik 
later ook in dienst kon komen. Dat ik nu nog steeds ambulance
chauffeur ben, is het bewijs voor mezelf dat ik veel voldoening 
uit dit werk haal. Al vind ik de combinatie met het werken op  
de meldkamer ook heel leuk. Daar moet je zoveel ballen tegelijk 
hooghouden. Zowel op de ambulance als in de meldkamer ga  
je heel oplossingsgericht te werk.”

Geen dierenverzorgingsopleiding nodig
“Veel mensen die dit vrijwilligerswerk overwegen, denken dat  
je een dierenverzorgingsopleiding afgerond moet hebben en 
minstens een paar jaar ervaring. Dat hoeft dus niet! Dit werk 
leer je juist door ervaring. Uiteraard moet je wel over bepaalde 
eigenschappen beschikken: communicatief sterk zijn, 

pragmatisch kunnen denken en zeer oplossingsgericht zijn. 
Natuurlijk krijg je van de organisatie ook cursussen aangeboden 
om je dierenkennis te vergroten en op peil te houden.”

Omgaan met emoties van dieren én mensen 
Elke dag is anders. En binnen die dag zijn elke tien minuten 
weer anders. “Veel mensen realiseren zich niet dat we, bij elke 
melding die binnenkomt, te maken hebben met de emotie van  
de melder zelf. Zodra we op locatie aankomen is het onze primaire 
taak om het dier te redden. Soms lukt dat pas als de emotie bij 
de aanwezige mensen onder controle is. Als ambulancechauffeur 
help je niet alleen dieren maar ook mensen. Dat vergt een goed 
inschattingsvermogen.”

Terwijl Hugo aan het vertellen is staat de ambulance even stil.  
Er is een melding over een reiger die moeilijk lijkt te vliegen, maar 
de reiger blijkt onvindbaar. Hugo ziet wel een kat liggen die op 
straat van de zon geniet. Dieren redden mag dan wel niet zijn 
‘roeping’ zijn, een echte dierenvriend is hij zeker. Hij kan het niet 
laten en geeft de kat aandacht. Meteen komt er een buurtbewoner 
langs en vraagt: “Is er een kat aangereden?!” Gelukkig niet. “Het 
illustreert dat mensen nieuwsgierig zijn naar het werk dat ik doe.” 
Hugo vertelt dat hij soms aan mensen moet uitleggen dat het 
helpen van dieren niet altijd het redden van een leven betekent. 
“Een dier uit zijn lijden verlossen is ook helpen. Dat is best een 
lastige boodschap.”

Rust in de ambulance, focus in de actie
“Je zit meestal alleen in de ambulance. De ambulance is voor veel 
vrijwilligers een plek waar ze tijdens de ritten helemaal tot zichzelf 
kunnen komen. Tegelijkertijd is ter plaatse alle aandacht nodig 
voor de reddingsactie. Volle focus. Een dag op de ambulance is 
voor veel vrijwilligers zó anders dan de rest van de dagen van hun 
week en juist dàt maakt het bijzonder.” 

HUGO (2e VAN LINKS) TUSSEN VRIJWILLIGERS RICHARD, PASCAL EN DICKY. 

Vrijwilligers gezocht!
Lijkt het je wat om net als Hugo actief te zijn op de 
ambulance of in onze meldkamer? Bekijk onze vacatures  
op dierenambulancedenhaag.nl/vacatures. 

Valkparkieten, grasparkieten, agaporniden 
en allerlei andere soorten parkieten halen 
wij met regelmaat op. Ze zijn vaak verzwakt 
en hun huisje kwijtgeraakt. Als geen eigenaar 
zich meldt, zoeken we een nieuw thuis. Het 
hele jaar door hebben we vogels ter adoptie. 
Kromsnavels zijn grappige vogels: ze doen 
misschien druk, maar een vogel in je buurt 
geeft rust. Maak gerust eens een afspraak.

Kromsnavels zoeken nieuwe stek 

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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Heb je de afgelopen tijd één van onze dieren geadopteerd en wil je een ervaring met  
ons delen? Schroom niet en stuur een email naar: info@dierenambulancedenhaag.nl.
De redactie behoudt zich het recht voor teksten aan te passen en in te korten.

Barry en Dixie
Ik heb vanmorgen Barry en 
Dixie opgehaald bij jullie en 
wat een leuk stel valkparkietjes 
is het! Ze voelen zich hier al 
helemaal thuis. Ze hebben 
gelijk gezellig met ons mee
geluncht, zijn best goed tam  
en hebben lekker vrij rond
gevlogen. Barry is een boefje 
en kan inderdaad een beetje 
agressief reageren soms maar 
dat is voor ons geen probleem. 
Ze komen allebei gezellig bij  
je zitten en gaan zonder 
probleem hun kooi ook weer 
in. Ze hebben ook al kennis
gemaakt met Sky, de albino 
valkparkiet van onze zoon  
en ze hebben het maar wat 
gezellig met elkaar! 

Zazzles
Zazzles is één van de liefste 
poezen die ik ooit heb gehad. 
Het gaat onwijs goed. De 
eerste dag toen mijn partner 
Zazzles mee naar huis nam, 
was het natuurlijk voor Zazzles 
even aftasten. Ze had gelijk het 
beste schuilplekje achter de 

letting me the chance to give 
Paquito a good life. He will be a 
very well cared cat for sure. 

Lilo (Peppie)
Het leek mij wel leuk om te 
laten weten hoe het nu met 
Peppie de pyrrhura (die nu  
Lilo heet) gaat. Ze is nu twee 
daagjes bij ons en is helemaal 
gek op de pyrrhura Lola die  
wij al hadden, ze kunnen het 
samen al erg goed vinden. Ook 
zoekt Lilo ons al op en komt  
ze bij ons zitten en mogen wij 
haar heel soms al een beetje 
kroelen. Het is wel een echte 
deugniet Lilo houd van slopen 
en ontdekt alles maar al te 
graag. Vanmiddag is Lilo 
meegegaan onder de douche 
dit was nog wel spannend 
maar met zusje Lola durft Lilo 
samen een heleboel. Volgende 
week komen we er achter of 
Lilo een dame of heer is.

Pim (Maci)
In het begin was Pim nog een 
beetje verlegen, maar dat is nu 
wel voorbij. Hij is echt overal in 
geïnteresseerd en komt vaak 
kijken wat je aan het doen bent. 
Als hij aantekeningen kon 

maken dan zou hij dat doen,  
zo ziet het eruit. En als we 
lezen of tv kijken, komt hij er 
ook gezellig bij, valt in slaap  
en ligt dan lekker te snurken.
Een paar keer per dag gaat  
hij los op speeltjes of wat er 
maar ligt te slingeren en rond 
geknikkerd kan worden. Of  
we horen ergens in huis zijn 
strijdkreet waarna er over 
trappen en door gangen wordt 
geracet. Hoe wild hij ook kan 
spelen, hij is wel heel voor
zichtig met onze handen  
en voeten. Hij mag nog wel 
eens een liefdesbeetje geven, 
maar die zijn altijd heel zacht.
De konijnen (die in de achter
kamer staan) vindt hij heel 
eigenaardig en een beetje eng. 
Dat vinden de konijnen ook 
van Pim trouwens. Maar ze 
beginnen elkaar al iets beter  
te kennen. We hebben hem 
nog niet naar buiten gelaten 
want de tuin is nog niet 
helemaal Pimproof. Maar 
binnenkort gaan we het 
voorzichtig proberen. Het is 
een gezellig, makkelijk katje. 
Nieuwsgierig, slim en onder
nemend. Hij heeft ons al 
helemaal om zijn grappige 
staart gewonden. Dank voor  
al het goede werk voor deze 
lieverd en alle andere dieren.

Jerry
Vanuit Zoetermeer krijgen jullie 
de groetjes van Jerry! Het gaat 
heel goed. Hij vindt het hier 
nog wel wennen qua drukte, 
maar hij weet al heel goed 
wanneer er eten komt en hij 

heeft al wat favoriete plekken 
om relaxt alles in de gaten te 
houden. En geborsteld worden 
vindt ‘ie erg fijn. Dank aan jullie 
voor de goede zorgen!

Hinata (Wopke)
Het gaat ontzettend goed met 
haar. Wel heb ik haar vernoemd 
kijkend hoe haar karakter 
uit bloeide. Lieve Wopke heet 
vandaag Hinata. Ons prachtige 
meisje was op slag verliefd op 
onze kater Whis, Wel had hij 
twee daagjes nodig om te 
wennen aan een kitten. Hij 
heeft nooit echt contact gehad 

met andere katten, maar na 
twee dagen waren ze dikke 
maatjes. Niet meer uit elkaar  
te halen. Toen ik haar mee heb 
genomen naar werk voor haar 
tweede vaccinatie kreeg ik van 

thuis te horen dat Whis haar 
aan het zoeken was en er niks 
van snapte. Bij thuiskomst 
hebben ze eerst een half uur 
achter elkaar aan gerend en 
gespeeld. Ze is heel lief, 
dankbaar en ontzettend 
ondernemend en ondeugend. 
Haar bijnaam: little dragon. 
Bang voor niets en niemand. 
Ze is erg elegant lang, waar  
ze even aan heeft moeten 
wennen, maar rent en springt 
door het hele huis. Het gaat 
heel goed met haar.

Porky
Goedemorgen, het gaat goed 
met Porky. Hij is rustig en 
begin zich thuis te voelen.

Binky (Xander)
Het gaat heel goed met Xander, 
hij heet bij ons Binky. Binky 
heeft de eerste paar dagen  
op een aparte kamer gezeten 
maar toen hij door had dat er 
aan de andere kant van de 
deur nog een poes was, was  
hij bijna niet te houden. We 
hebben toen de deur open 
gedaan en hij was zoooo  
blij een soortgenoot te zien. 
De soortgenoot was in eerste 
instantie nog iets minder blij 
maar inmiddels hebben ze een 
hele acceptabele broerzus 
relatie en slapen ze regelmatig 
tegen elkaar aan. Binky volgt 
onze andere poes (Siyah) op de 
voet. De hele dag is hij in haar 
buurt en zoekt hij haar op. 

Cheibo 
We zijn op ons gemak de buurt aan het verkennen. Cheibo 
heeft de hond van de buren ontmoet, tijdens de ochtend
wandeling. Een jonge corgi druktemaker van net twee, beiden 
waren heerlijk relaxed. Cheibo vindt wel dat ik erg vroeg mijn 
bed uitkom. Ook wat katten gezien, maar dat is geen probleem. 
In de tuin loopt hij lekker te snuffelen en rolt door het gras. En 
hij heeft goed gewaakt toen de glazenwasser ineens zijn trap 
tegen de gevel zette. Cheibo heeft een keer pens als avondeten 
op, dat vond hij heerlijk en het ging goed met zijn maag. Dus 
dat gaan we vaker doen. En hij heeft allerlei snoepjes en lekkers 
bij elkaar gesnuffeld in de woonkamer. Hij vond het wel gek 
dat ik hem even in de gang deed, maar inmiddels snapt hij al 
aardig wat de bedoeling hiervan is. Omdat er al veel nieuwe 
indrukken zijn hadden we twee dagen vrij van pony dienst, 
maar morgen gaan we weer lekker aan de hobby. Uiteraard 
doet hij ook zijn schoonheidsdutjes. Cheibo is een ontzettende 
lieverd.

Binky was ontzettend bang 
toen hij bij ons kwam en zat 
voornamelijk in een hoekje te 
blazen. Inmiddels beweegt hij 
vrij rond in huis en durft prima 
bij je in de buurt te komen. 
Soms komt hij zelfs bij je liggen 
maar nog wel bij de voeten, 
dichterbij is nog een beetje 
eng. Als hij rustig ergens ligt 
kun je hem voorzichtig aaien 
en dat vindt hij dan fijn. Van 
onverwacht je hand uitsteken 
of aanraken schrikt hij nog wel. 
Verder is het een ondeugende 
puber met enorme eetlust en 
steelt hij het beleg van je brood 
waar je bijstaat. Hij speelt met 
alles wat hij kan vinden in huis 
en groeit goed. Wij zien nog 
elke dag vooruitgang in zijn 
contact naar mensen toe dus 
we hebben alle hoop dat hij op 
een dag gewoon komt knuffe
len en we zijn heel blij dat we 
hem een veilig huis hebben 
kunnen bieden.

Troelie
Het gaat prima met Troelie,  
ze eet als een bootwerker en 
speelt als een dolle met een 
touwtje met een belletje eraan. 
Je moet maar ergens wild van 
worden.

grote kamerplant gevonden. 
We hebben haar even laten 
zitten en geprobeerd haar het 
gevoel te geven dat ze zich 
nergens zorgen om hoeft te 
maken. Daarna sprong Zazzles 
al op de bank voor een knuffel
tje. Harde, plotselinge geluiden 
vond ze nog wel eng. Dan wist 
ze haar schuilplekje gelijk weer 
te vinden. Het is vanaf de 
eerste dag alleen maar beter 
gegaan. Zazzles is een enorm 
lieve, bescheiden poes. Daar 
kwamen we gelijk al achter. Ze 
zal geen vlieg kwaad doen en is 
erg aanhankelijk. Ze is altijd in 
voor kroelen en ze kan onwijs 
hard spinnen. Ze houdt heel 
erg van samenzijn. Ook 
kwamen we erachter dat ze 
enorm van eten houdt! Als het 
aan haar ligt, dan zou ze de 
hele dag door ‘snacken’. Ze is 
dus al zichtbaar aangekomen 
en je kan haar ruggengraatje 
niet meer zo opvallend voelen. 
Kortom, ik denk dat we nog 
heel lang blij met elkaar zijn.

Paquito (Joey)
Joey now is named Paquito  
and he is doing amazing, even 
better that I expected. I have a 
4 years old cat and in the first 
days it was a hell, but eventu
ally he accepted him and now 
they are best friends! They are 
all the time playing and Paquito 
is always running around and 
sleeping in his cozy cat tower. 
He looks very happy and 
healthy and luckily he can 
spend all his energy with my 
other cat. Thanks a lot for 

BRIEVENBUS 
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FOTOWEDSTRIJD
Met maar liefst 102 stemmen op onze 
Facebookpagina is Hamish als ‘Santa’s cutest 
reindeer’ de winnaar van de fotowedstrijd. 
Hij liet de andere genomineerden (het 
prachtige paard Cilja en de grappige hond 
Smart) achter zich in de stemronde.

Natalie Verhoeven uit Hoofddorp stuurde 
de foto naar ons op en ontvangt een mooi 
boek.

Nieuwe wedstrijd:  
dieren op avontuur
Het thema van de nieuwe fotowedstrijd  
is ‘dieren op avontuur’. Het kan een foto 
zijn van jouw kat die meegaat naar de 
camping, je hond die de tuin uitgraaft op 
zoek naar avontuur of een konijn dat jouw 
kledingkast als één groot avontuur ziet. 
Wees creatief en stuur ons jouw mooiste  
of grappigste foto! De winnende foto wordt 
gepubliceerd in het juninummer van ons 
magazine. Kijk op www.dierenambulance
denhaag.nl/fotowedstrijd voor alle 
informatie. 

HAMISH IS WINNAAR 
FOTOWEDSTRIJD!

VEGA RECEPT

Winnaar vorige puzzel
De oplossing van de puzzel van juni 2021 is: 

KUIFEEND

PUZZEL MEE 
EN WIN! 
Stuur de oplossing, vóór 15 maart 2022 per 
email 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.

© www.puzzelpro.nl
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Chili sin carne   
Fonio is het oudste authentiek Afrikaanse graan. Het groeit op arme 
zandgrond met weinig water aan de rand van de Sahara. De groei van 
het graan is niet alleen praktisch om te consumeren, maar gaat ook 
verwoestijning en erosie tegen. De fonio wordt meestal verwerkt en 
verkocht door vrouwencoöperaties. 

Bereidingswijze
1.  Bereid de bouillon. Spoel de fonio in een zeef onder de kraan  

en kook 23 minuten totdat de bouillon geabsorbeerd is.  
Zet 10 minuten afgedekt opzij en roer daarna los met een vork.

2.  Pel en snipper de ui en knoflook. Was de tomaat en snijd klein. Mix 
de tomaat, ui, knoflook, de helft van de peterselie en Mexicaanse 
kruiden tot een salsa. Verwarm de salsa in een steelpan en laat 
inkoken op een laag vuur (circa 10 minuten). Breng verder op 
smaak met zout en (chili)peper.

3.  Was de paprika, verwijder de zaadlijsten en snijd klein. Spoel de 
maïs en kidneybonen in een zeef onder de kraan.

4.  Verhit olie in een bakpan en roerbak de paprika 46 minuten op 
hoog vuur. Doe de tomatensalsa, de kidneybonen en de maïs erbij 
en laat nog 5 minuten pruttelen.

5.  Snijd de overgebleven peterselie fijn. Schep de fonio losjes door  
de chili sin carne saus en garneer met de fijngesneden peterselie.

 

EKOMENU HELPT JOU MET EEN PERSOONLIJK WEEKMENU DAT 100%  

AANSLUIT BIJ JE EIGEN DOELEN, LIFESTYLE EN WENSEN. DE RECEPTEN WORDEN 

SAMENGESTELD DOOR FOODIES, CHEFS EN DIËTISTEN. IEDERE WEEK KUN JE 

KIEZEN UIT 25 NIEUWE RECEPTEN. JE ONTVANGT JE PERSOONLIJK MENU MET 

BIOLOGISCHE INGREDIËNTEN ALS MAALTIJDBOX BIJ JOU THUIS. ERVAAR HET 

EFFECT OP JE GEZONDHEID EN JE OMGEVING EN VOEL JE LEKKERDER!
uit alle goede inzendingen is de volgende  
winnaar getrokken:
Lousanne Ooms uit Nootdorp.  
De winnaar heeft de prijs ontvangen.

Ingrediënten voor 4 personen
250 g. fonio 
2 uien
2 tenen knoflook 
4 tomaten 
10 g. verse peterselie 
1 tl. Mexicaanse kruiden
4 rode paprika ‘s 
460 g. mais 
720 g. kidneybonen 
600 ml bouillon 
4 el. bakolie
zout en peper naar smaak

TIP: VOEG EEN RODE PEPER 
TOE VOOR EXTRA PIT. OF 
BRENG VERDER OP SMAAK 
MET TABASCO. ALS JE GEEN 
FONIO KUNT VINDEN, KUN  
JE NATUURLIJK OOK EEN 
ANDER GRAAN GEBRUIKEN.

Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. Bij een correcte invulling leest u van boven 
naar beneden in de gekleurde hokjes de oplossing:

1. Grafische voorstelling met lijnen en figuren. 2. Verwarmde bak met medische 
apparatuur. 3. Hoofdstad van Portugal. 4. Zwartwitte vogel met een rode snavel.  
5. In het gezin opnemen. 6. Afgerichte vogel die berichten overbrengt. 7. Fair.  
8. Voorkoming. 9. Jong poesje. 10. Instelling of persoon die een project onder
steunt. 11. Gemotiveerde en onbetaalde helper. 12. Pech. 13. Wonder.  
14. Dokter voor zieke dieren. 15. Keukengerei.

Met de kortingscode 
EM21DMB25 krijg je 25% 
korting op de eerste 
maaltijdbox van een 
flexibel lidmaatschap.
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Jarenlang maakt uw huisdier deel uit van uw gezin. Als de tijd van overlijden komt is dat een emotionele periode.  
Het is heel belangrijk om deze periode op een waardige en liefdevolle wijze af te sluiten.

HAAGLANDEN HUISDIEREN CREMATORIUM kan de crematie geheel overeenkomstig uw persoonlijke wensen verzorgen. 

Sinds 1983 verzorgen wij crematies van huisdieren. Een passend en waardig afscheid helpt bij het verwerken van  
het verlies van uw huisdier. Wij beschikken over ruimtes waarin u met elkaar afscheid van uw huisdier kunt nemen.

U heeft keuze uit een groepscrematie of individuele crematie.
Bij een groepscrematie ontvangt u een schriftelijke bevestiging en wordt de as door ons verstrooid over zee.

Als u kiest voor een individuele crematie wordt uw huisdier apart gecremeerd. U bepaalt dan zelf wat u met de as  
wilt doen, van zelf uitstrooien tot een mooi plekje bij u thuis of in de tuin. Hiervoor hebben wij een zeer ruime  
keuze aan urnen. Het is ook mogelijk de as in een sieraad of een tatoeage te verwerken. 

Tijdens onze openingstijden kunt u uw huisdier zelf komen brengen en worden uw wensen voor 
de crematie besproken. In het geval dat u niet zelf met uw huisdier naar ons toe kan komen 
kunnen wij voor het vervoer zorgen, zowel vanaf uw huis als vanaf de dierenarts. Als uw 
huisdier dan bij ons is aangekomen nemen wij contact met u op en nemen wij 
de wensen voor de crematie met u door.

HAAGLANDEN HUISDIEREN CREMATORIUM is gevestigd aan de  
Orionstraat 8 in Den Haag (Binckhorst). 
Ons crematorium is op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 21.00 uur en in  
de weekenden en op feestdagen van 14.00 uur tot 18.00 uur. Daarnaast zijn  
wij 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 070 3825500. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website
www.haaglandencrematorium.nl.

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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Dr. S. Roncal Kwinten

www.yourvetathome.nl

Dierenarts/Veterinarian

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

Laat de dieren in en om
Den Haag goede noodhulp na
Uw testament maakt
het verschil

Vrijwilligster Adelien: "Wij zijn afhankelijk 
van donaties en nalatenschappen.
Onlangs ontvingen we een legaat
waarmee we de medische
behandelingen van maar liefst
dertig katten konden financieren.
Het werk van de dierenambulance
is is zo ontzettend nodig."

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

HEEFT U ÓÓK   VOOR DIEREN EN WILT U TEGEN EEN GUNSTIG  

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

.../DierenambulanceDenHaag
Volg ons op Facebook



GEZOCHT: 
DAPPERE DIERENREDDERS 
EN COÖRDINATIETALENTEN 
Zie jij jezelf al rijden in onze ambulance? Of sta jij de melders 
telefonisch te woord en stuur je de ambulancechauffeurs 
aan vanuit de meldkamer? Zet je als vrijwilliger in voor de 
dieren! Kijk op » dierenambulancedenhaag.nl
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