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Geen woorden
maar paarden

Van de voorzitter 
Jubileumfeest
Op zaterdag 24 september jl. hebben we uitgebreid 
ons vijfigjarig jubileum gevierd met een open dag voor de 
donateurs en belangstellenden en ’s avonds een feest voor  
de medewerkers en vrijwilligers. Het was een groot succes en  
we hebben enorm genoten. Het weer werkte gelukkig mee. 
Veel mensen hebben een rondleiding door het gebouw gekregen 
en hun bewondering geuit. Ik wil iedereen bedanken voor  
hun komst die dag en voor de vele felicitaties die we kregen.  
‘s Middags werd ook het jubileumboek gepresenteerd, een 
prachtig fotoboek met een impressie van ons werk gedurende 
vijftig jaar. Dit boek is overigens nog verkrijgbaar via onze 
website, ook leuk als relatiegeschenk of kerstcadeau.  
Daarnaast reikte wethouder Arjen Kapteijns ons op die dag  
de Stadspenning uit: een mooie kroon op ons werk, als 
waardering voor al die jaren professionele dierenhulp. 

We gaan nu met hernieuwd enthousiasme door met waar we  
al vijftig jaar goed in zijn: hulp bieden aan dieren die dat nodig 
hebben, op allerlei manieren en plaatsen. In dit winternummer 
van ons magazine vertellen we daar weer over. U kunt lezen 
over de activiteiten in de meldkamer (ons ‘epicentrum’) waar 
alle meldingen binnenkomen en de ritten verdeeld worden. 
Hier is koelbloedigheid en kennis vereist en vrijwilligster Kirsten 
vertelt erover. Ook kunt u lezen over het werk van Anique, de 
dierenfysiotherapeute die onze patienten regelmatig bijstaat. 

Ik ben blij te kunnen vertellen dat onze vorige campagne  
voor het Fonds Intensieve Zorg een mooi bedrag van € 2.637,- 
heeft opgebracht. De campagne van dit magazine gaat over iets 
heel praktisch: het betegelen van onze hondenkennels. Na de 
nieuwbouw was daarvoor geen geld meer over en de muren 
raken nu toch langzamerhand beschadigd. Dat is best zonde, 
dus we hopen dat er weer veel mensen ons willen helpen, 
voordat dit erger wordt. 

Veel leesplezier en een (hart)verwarmende winter gewenst, 

Liesbeth Auwerda – voorzitter

FOTO © NICOLE ROMIJN
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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
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van de werkvloer

Kirsten Floris (29) rijdt al bijna drie jaar elke maandagavond 
na haar fulltime baan door naar onze basis om de meld
kamer te versterken. En dit helemaal vanuit Bodegraven. 
Avonddiensten zijn vaak lastig te vullen. Des te waarde
voller zijn vrijwilligers zoals Kirsten die in het drukke  
leven tijd weten te maken voor vrijwilligerswerk.

  KIRSTEN  

‘HET WERK IS BEST PITTIG’

Kirsten heeft altijd al iets met dieren gehad. “Al heeft mijn liefde voor dieren de afgelopen jaren 
wel een andere vorm gekregen. Toen ik jong was heb ik redelijk wat huisdieren gehad, zoals 
hamsters, konijnen en cavia’s. Maar als ik terugkijk op hoe we er toen mee omgingen vind ik dat 
niet iets om trots op te zijn. Ik grap wel eens dat ik dat nu allemaal probeer te compenseren.”

Qua huisdieren noemt Kirsten zichzelf een kattenmens. “Wij hebben een kat met rugzakje  
uit het asiel, die niet met andere katten en niet met mensen kan, maar we houden veel  
van haar”, lacht ze. “Ik zou zelf heel graag landelijk willen wonen met een giga tuin met  
twee varkentjes, gepensioneerde legkippen en ezels. En dan met alle liefde oude  
katten en langzitters uit het hospitaal erbij!”

“Inmiddels ben ik al een aantal jaar veganist en heb ik ervoor gekozen mij ook  
in mijn vaste baan in te zetten voor dieren.” Kirsten werkt momenteel voor 
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op het onderwerp 
dierenwelzijn. “Hoofdzakelijk houd ik mij met landbouwhuisdieren bezig,  
dus heeft het inhoudelijk niet veel raakvlakken, maar ik zit wel in het 
‘dierenwereldje’. Het grote verschil is voor mij dat ik in mijn vaste baan 
voornamelijk bezig ben met lange termijn zaken, achter de computer.  
Het werk bij de dierenambulance is veel tastbaarder, waarbij je  
direct resultaat ziet van het werk dat je doet.

Ik wilde al langer vrijwilligerswerk doen en wist sowieso  
dat het iets met dieren moest zijn. Toen ik eenmaal de  
knop had omgezet dat ik hier tijd voor moet máken en  
niet moet wachten tot ik ineens tijd over zou hebben 
(want dat excuus kon ik voor mijzelf nog héél lang 
gebruiken), ben ik gaan zoeken wat ik kon doen.  
En wat ik zou kunnen combineren met een  
fulltime baan. En zo kwam ik al snel uit bij de 
dierenambulance.”

Het werk op de meldkamer kan best pittig  
zijn. Moeilijke gesprekken horen er soms  
bij. Kirsten vertelt: “Soms bellen mensen  
met bepaalde verwachtingen, die je niet  
altijd kunt waarmaken. Soms omdat het  
dier in onze optiek niet hulpbehoevend is, 
soms omdat we keuzes moeten maken  
in de capaciteit die we hebben. Dat gaat 
dan gepaard met onbegrip, gevolgd door 
verwijten als ‘jullie geven helemaal niets 
om dieren’. Gelukkig is het overgrote  
deel van de mensen die bellen niet zo, en 
begrijpen zij onze afwegingen wanneer wij 
deze toelichten. En anders is het even een keertje 
klagen tegen je collega en is het ook weer goed!”

 
 
 
 
 
Bert lag in zijn doos en keek van: meh. Dat kan, dacht ik, 
maar in mij begon het alarm te loeien. De dag erna keek 
hij nog steeds zo. Hij had ook minder gegeten. Aaien vond 
hij wel fijn, maar het vertrouwde diepe spinnen bleef weg.
Zijn huisarts vroeg of hij moeilijk liep. Of hij nog in de 
vensterbank sprong. Of hij de trap naar boven nam.  
En ik besefte door die vragen hoe geleidelijk dat alles 
was afgenomen, en inderdaad, wat ze zei, hij was al  
15 jaar dus dat is een leeftijd om met die symptomen 
aan artrose te gaan denken. Bert moest andere brokjes 
en elke ochtend een pijnstiller, die mocht in een snack.

Het waren speciale brokjes, hoorde ik, waardoor  
hij gemakkelijker zou lopen. Ik geloofde er niks van, 
maar elke kans is een kans.
Binnen een week sprong Bert als een hertje op de 
bank. En net toen ik dacht dat het gewone leven weer 
verder ging, lag hij weer in zijn doos en keek van meh. 
De diagnose was eerder gesteld, de chronische alvlees-
klierontsteking vlamde op. Bij de pijnstiller kwam nu ook 
een halfje Cerenia, en op Berts nadrukkelijke wens kreeg 
hij elke dag dubbele knuffels. Zo verstreken de weken.

In de lange tijd leerde ik van Bert dat elke dag er  
eentje is. Hij nam het leven zoals het was, in plaats van 
ongeduldig te denken van hoe lang het nog duurde, en 
of er iets nieuws bij zou komen, en wat het dan zou zijn. 

Elke dag had ik een beetje meer geduld. Dat groeide 
vanzelf in mij aan, als ik hem op het tapijt zag liggen, 
klaar voor de knuffel. Een oudere jongen, met een dikke 
vacht die hij niet meer netjes kreeg, al waste hij nog 
zoveel. Hij steunde op mij, op mijn toewijding van 
helemaal samen zijn tijdens het aaien, en voelen dat  
hij er niet alleen voor stond.
Langzaam ging het beter.

“Probeer de Cerenia af te bouwen,” adviseerde zijn arts. 
Dat deed ik, met als resultaat een kater die meh werd.  
En het was de dag, niet veel later, nadat ik had bedacht 
dan maar de rest van zijn leven dat spul te geven, dat 
Bert helemaal uit zichzelf begon af te bouwen. Eerst nam 
hij een halve dosis van zijn medicijnsnack (Ik smeekte om 
meer, hij wilde niet), daarna een kwart (toen begon ik het 
te begrijpen) en hij keek nog steeds gewoon. “Je moet 
ook op hem vertrouwen,” zei de dokter later, en daar  
had ze gelijk in, ook dat heb ik nu geleerd. 

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

ZELF AFBOUWEN

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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Sta je er wel eens bij stil dat er fysiotherapie  
is voor dieren? Wist je dat wij daar in het 
hospitaal soms ook gebruik van maken?  
En weet je dat een dierenfysiotherapeut  
eerst ‘mensen’ fysio wordt, voordat hij voor 
dierenfysiotherapeut mag leren? In dit artikel 
vertellen we je wat we met dierfysiotherapie 
doen in ons hospitaal.

Alles over spieren, pezen en gewrichten
Fysio’s zijn specialisten op het gebied van alles wat ervoor 
zorgt dat je kunt bewegen. Ze weten dus veel over spieren, 
pezen en gewrichten. En over het zenuwstelsel dat je 
beweging aanstuurt. Een dierenfysiotherapeut doet 
ongeveer hetzelfde voor dieren als een fysiotherapeut voor 
mensen. Ook dieren hebben soms bewegingsproblemen. 
Daar weten we alles van, want we verzorgen in ons 
hospitaal jaarlijks behoorlijk veel dieren. 

Voor alle dieren
Een dierenfysiotherapeut kan alle dieren behandelen. Zo hielp 
Anique al eens een geit en een konijn. Maar meestal helpt ze 
katten, honden of paarden. Anique vertelt: “Katten behandel je 
vaker omdat ze gewond zijn geraakt. Honden en paarden lijken 
meer op mensen. Die behandel je vaker vanwege ouderdoms
klachten zoals artrose. Bij de dierenambulance heb ik al aardig 
wat katten behandeld. Maar ook de hondjes Senna en Cheibo  
en pony Floris.” 

Aan de slag
Elk dier dat bij ons verblijft krijgt een naam en een dossier. 
Daarin houden we bij waar het dier last van heeft en wat we 
doen om het dier beter te maken. Dierverzorgers Cherinda, 
Nancy of Yvonne maken een afspraak met Anique. Anique:  
“Eerst neem ik alle gegevens van het dier door. Soms zijn er  
foto’s of een scan van de dierenarts.” Na het deel achter de 
computer gaan Anique en de dierenverzorger aan de slag met 
het dier in kwestie. Anique: “We kijken eerst naar het dier zelf. 
Hoe beweegt hij? Waar heeft hij pijn? Hoe reageert hij op mij?  
Pas als ik gekeken heb, ga ik ‘voelen’. Sommige dieren zijn wat 
bang en moeten eerst wennen.” Anique behandelt dieren altijd 
op de plek waar zij zich het meest prettig voelen. De behandeling 
vindt dus meestal plaats op de grond of als het dier dat op prijs 
stelt, op schoot. 

Anique: “De eerste keer kijken de meeste dieren de kat uit de 
boom. Maar ze hebben snel door dat je de pijn komt verlichten 
en laten zich dan goed helpen.” Bij het behandelen voelt Anique 
het hele lichaam af. Het deel waar de pijn zit wordt gemasseerd, 
gerekt of geholpen bij het maken van een beweging. Allemaal  
om het gebied losser en minder pijnlijk te maken. Vaak geeft ze 
huiswerk: oefeningen om de kracht, balans of lengte van de spieren 
te verbeteren. Anique is vol lof: “Het is heel fijn samen werken met 
de verzorgers en alle vrijwilligers. Je weet dat ze die oefeningen 
regelmatig doen. We werken samen aan het herstel van het dier. 
Zo is hij of zij sneller beter en geschikt voor plaatsing bij een nieuw 
baasje. Daar doe ik het voor!”

Na de behandeling
Na de behandeling is het tijd voor overleg en de administratie. 
Anique vertelt: “We overleggen samen over wat ik gevonden heb 
en wat nu het beste is voor het dier. Ik geef ook de ‘huiswerk
oefeningen’ door. Als het nodig is kan ik direct overleggen met  
de dierenarts. Soms mogen dieren dan eerder los of wat extra 
oefeningen doen.” Na afloop wordt het dossier bijgewerkt. In veel 
gevallen is één behandeling genoeg, maar soms komt Anique 
nog een paar keer terug. 

Bijzondere Tijsje 
Anique: “Ik kan me veel dieren nog goed herinneren. Zo ook Tijsje. 
Hij had een lelijke breuk die wel was genezen, maar hij wilde zijn 
pootje nog steeds niet gebruiken. Ik kwam erachter dat hij een 
kneuzing had van zijn zenuw. Voor hem was veel oefenen goed. 
Maar hoe doe je dat als hij zijn pootje zelf niet wil gebruiken? 
Vrijwilligers vertelden dat Tijsje het krabkarton heel interessant 
vond. Op mijn advies zijn ze daar extra veel mee gaan oefenen. 
Toen ging het beter en kon hij al snel naar een nieuw baasje.”

in het hospitaal

FYSIOTHERAPIE  
VOOR DIEREN

We willen die dieren natuurlijk zo snel mogelijk  
weer gezond krijgen. Soms helpt een bezoek van  
de dierenfysiotherapeut enorm. Daar hangt normaal 
gesproken wel een prijskaartje aan. Maar wij hebben 
het geluk dat dierenfysiotherapeut Anique Landré 
vrijwillig werkt in het hospitaal. Zo kunnen we  
ernstig gewonde dieren toch fysiotherapie geven. 

Eerst mensenfysio, dan pas dierfysio
Dierenfysiotherapeut word je niet zomaar. Gek genoeg 
voltooi je eerst de ‘gewone’ fysiotherapie-opleiding. 
Daarna volg je een aparte opleiding voor dieren. Anique 
Landré is dus fysiotherapeut voor mensen en dieren.  
Zij helpt sinds 2009 de dieren in ons hospitaal. Anique: 
“Als kind deed ik al vrijwilligerswerk. Toen mijn studie 
klaar was wilde ik me wederom nuttig maken. Als 
dieren fysio therapeut help ik de dieren zo snel mogelijk 
beter te maken. En daarna kunnen ze dan hopelijk naar 
een nieuw huis.”

Relaxte Cheibo
Het tweede verhaal dat Anique is bijgebleven betreft Cheibo. 
Deze Argentijnse dog had een zwaar leven gehad op straat en 
verbleef al een tijd bij ons in het hospitaal. Mensen schrikken 
vaak wat terug van het ras, maar Cheibo won iedereen voor zich. 
Anique behandelde zijn artrose. Anique: “Ik was onder de indruk 
van hoe lief hij zich liet behandelen. Hij bleef heel relaxt. Dat liet 
ik weten op mijn social-media pagina’s. De toekomstige eigenaar 
van Cheibo las dat bericht en dat was net het laatste zetje dat 
ze nodig had om echt tot adoptie over te gaan. Heel bijzonder.  
En wat ik heel leuk vind: ik behandel Cheibo nu nog steeds.”

6

TEKST: DEBBY OVERVLIET

Anique Landré, dierenfysiotherapeut
2005 HBO fysiotherapie, Leiden
2008  Post HBO dierfysiotherapie, Barneveld
2009 Vrijwilliger Dierenambulance  
  en hospitaal Den Haag e.o.
www.aniquelandre.nl 
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KITTEN  
TUSSEN DE  
PALLETS 

in actie

IN ACTIE
DAGELIJKSE REDDINGSACTIES VAN DE 

DIERENAMBULANCE DEN HAAG E.O.

PER JAAR KOMEN WE RUIM 
17.000 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.
FOTO: CLARA MAZÈL

Bij aankomst was het kitten nergens te bekennen. Ze  
had zich vermoedelijk verstopt tussen de pallets op het 
terrein. Zolang ze loslopen zijn ze pijlsnel en ongelofelijk 
lastig te vangen. Chauffeur Sven besloot wat kattenvoer 
achter te laten om het katje te vangen en later op de dag 
nog eens terug te rijden om poolshoogte te nemen. 
Gelukkig kreeg onze meldkamer al vrij snel een 
telefoontje: “We hebben haar!”

De medewerker van het bedrijf stond ons al op te 
wachten met een heel klein frummeltje op zijn arm. Snel 
heeft Sven een mandje in de ambulance klaar gezet en het 
kitten aangepakt. Het kitten keek Sven een beetje onzeker 
aan alsof ze wilde zeggen: “Ga jij me dan nu helpen?”

We willen in dit soort situaties altijd voorkomen dat het 
katje schrikt en er plotseling vandoor gaat. Bij voorkeur 
zetten wij katten dus altijd over in een afgesloten ruimte. 
Nadat het diertje veilig in de ambulance zat, heeft Sven 
een lichamelijk onderzoek uitgevoerd om te checken of 
ze geen verwondingen had. 

Eenmaal op het hospitaal werd het kitten (we hebben 
haar Maggy genoemd) onderzocht door de dierenarts en 
de dierenverzorgers. Er werd al snel geconstateerd dat 
ze uitdrogingsverschijnselen had en dat ze erg klein van 
stuk is voor haar leeftijd. Dit komt vermoedelijk door 
ondervoeding. Volgens behandelplan krijgt ze zes keer 
per dag kleine porties hoge kwaliteit voer, speciaal voor 
kittens die moeten aansterken. En ze werd direct 
ontwormd om haar maag niet te overbelasten. 

Na een aantal dagen in ons hospitaal gaat het al stukken 
beter met Maggy. Ze krijgt veel TLC en begint al aardig 
aan te sterken. Wij vermoeden nu al dat het een heel 
klein dametje wordt met grote praatjes! 

Het kittenseizoen is nog niet helemaal over.  
Op een bedrijventerrein aan de Laan van  

‘sGravenmade werd een heel jong kitten gespot. 
Ze had zo’n verschrikkelijke honger dat ze zelfs op 

het brood van de werknemers afkwam. Voor zover 
ze konden zien was ze helemaal alleen. Dit is 

natuurlijk geen plek voor zo’n klein beestje. 

HEEL  
VEEL TLC 

FOTO’S: AGNES LUDWIG 
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‘DEZE VOGELSOORT 
HEB IK NOG NÓÓÓIT 
GEZIEN!’

WATTENSTAAFJE  
VOOR WATERVOGELS

Regelmatig worden wij gebeld met  
de mededeling dat mensen een hele 

bijzondere vogel hebben gevonden. We 
hebben de vogeltrekperiode net achter 

de rug en tijdens deze periode zie je 
vogels die normaal niet zo opvallen op 

doortrek. De houtsnip is er hier één van. 

De houtsnip leeft het liefst in bossen en dichtbegroeide 
gebieden en door zijn ontzettend goede schutkleur zijn het 
meesters in het camoufleren van hun aanwezigheid. 

Verder hebben deze vogels nog een truc om zo onopvallend 
mogelijk door het leven te gaan. Ze zijn namelijk het meest 
actief tijdens de schemer, waardoor ze extra moeilijk te spotten 
zijn. Toch komt deze prachtige vogel regelmatig in de 
problemen en halen wij ze geregeld op met de ambulance. Dit 
komt vermoedelijk door de lange snavel en de mooie grote 
ogen. Hierdoor hebben de vogels recht voor zich een blinde 
vlek en met een bepaalde reflectie van het licht vliegen ze in 
volle vlucht tegen ramen en gebouwen aan. 

Ook bij deze melding ging het om een zogenoemd 
“raamslachtoffer”. De houtsnip was tegen het raam gevlogen bij 
Museum Beeld en Geluid aan de Zeestraat in Den Haag. 
Gelukkig had de melder de houtsnip al in doosje gezet. 

TIP: Als je een gewonde houtsnip vindt, zet  
hem dan weg in een doosje met een handdoek 
eroverheen. Houtsnippen springen anders hun 
hoofdje kapot tegen de harde deksel in een  
poging om te ontsnappen. 

Chauffeur Janneke heeft de houtsnip uitvoerig 
bekeken. Gelukkig was er geen letsel zichtbaar. Voor 
de zekerheid heeft ze de vogel naar Vogelopvang De 
Wulp gebracht om te laten controleren of hij intern 
in orde was. Bij De Wulp vertelde de medewerker 
dat hij waarschijnlijk aan het eind van de middag zou 
worden losgelaten om zijn weg te vervolgen. 

De uitslag bepaalt of de vogels in een quarantaineruimte worden 
geplaatst. Het komt namelijk ook voor dat er een andere oorzaak  
is waardoor de vogel zich niet lekker voelt. Dit allemaal om de 
verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. 

De melder dacht in eerste instantie dat de grauwe gans gewond  
was aan één van de vleugels. Maar bij het lichamelijk onderzoek kon 
chauffeur Janneke geen breuken of verwondingen ontdekken. Wel  
was de gans duidelijk niet lekker. Ook bij aankomst in de vogelopvang 
werden geen uiterlijke verwondingen geconstateerd. De vogel leek 
puntgaaf. Hierom werd besloten een test af te nemen om uit te  
sluiten dat de gans in het beginstadium van vogelgriep verkeerde. 

Uiteraard handelen we direct naar de situatie. Handschoenen en 
schorten zijn in al onze ambulances aanwezig en ook in de vogel-
opvang maken ze hier gebruik van. Alles om maar zo hygiënisch 
mogelijk met een mogelijk besmet dier om te gaan. 

De test kwam gelukkig negatief terug. Met goede hoop werd de gans 
opgenomen voor verdere verzorging en om aan te sterken. Helaas is 
de gans de volgende dag toch overleden. Vermoedelijk had het dier 
inwendige verwondingen die hem fataal zijn geworden. Een slechte 
afloop, maar toch een stukje mooie medische zorg, waarbij we 
allemaal ons best doen om een dier het beste te behandelen. 

Een vogel testen op covid?  
Nee, gelukkig niet. Hier gaat het om 

watervogels die symptomen van vogel
griep vertonen. Bij binnenkomst in de 

vogelopvang worden ze getest. 

in actie

FOTO’S: CLARA MAZÈL 

FOTO’S: CLARA MAZÈL 
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HAVIK TEGEN HET 
RAAM GEVLOGEN 

WEL GECHIPT,  
NIET GEREGISTREERD 

Grote klauwen, een grote snavel en twee 
enorme vleugels die met een dreun tegen je 

raam aan knallen. Dat was even schrikken  
voor de bewoners uit Scheveningen die deze 

enorme vogel een botsing zagen maken. 

Ambulancechauffeur Ad ging op pad om de havik te 
redden. Natuurlijk had hij speciale handschoenen bij zich, 
want de klauwen van deze krachtige roofvogel zijn groot. 
De havik fladderde nog wat heen en weer, maar gelukkig 
kreeg Ad hem snel te pakken. 

De havik had wat bloed bij zijn snavel en dit leek van 
binnenuit te komen. Ad zette het dier snel in de ambulance 
en bracht hem naar de vogelopvang. De medewerker van 
de vogelopvang vertelde dat hij inwendige bloedingen had, 
maar dat het zeker goed zou komen. 

De havik is een veel voorkomende vogel in Nederland.  
Hij komt tegenwoordig zelfs in de stad voor. Toch zijn  
ze vaak lastig te spotten. Dit komt omdat ze hun nesten 
heel hoog in de kroon van loof- en naaldbomen bouwen. 
Voedsel zoeken ze op zeer diverse plekken afhankelijk  
van het landschap en aanbod. Vooral middelgrote vogels 
van ongeveer duifgrootte, maar ook kleine vogels zoals  
de spreeuw of veel grotere vogels als een jonge gans,  
kunnen ten prooi vallen aan deze krachtige vogel.

Onze havik heeft een korte periode in de vogelopvang 
door gebracht en is hierna vrijgelaten op een veilige locatie 
in de buurt van de vindplaats van het dier. 

In veel gevallen adviseren wij mensen om een rondje te 
lopen met de gevonden hond of het dier veilig te stellen 
door hem of haar binnen te halen. De ambulance rukt  
niet direct met spoed uit naar een gevonden hond. De 
reden hiervoor is dat in tachtig procent van de gevallen  
de eigenaar de hond binnen een half uur terug claimt. 
Hoe je het ook went of keert, vaak is dit het minst stress -
vol voor het dier. Wel is het natuurlijk raadzaam om te 
melden dat je de hond gevonden hebt. Vaak heeft de 
eigenaar het dier al als vermist opgegeven en zo kunnen 
wij de match maken zonder de hond op te hoeven halen.

In het geval van de bruine pitbull meldde zich geen 
eigenaar en heeft chauffeur Richard de hond opgepikt.  
Hij keek direct of ze een chip had. Ja! Alleen was het dier 
nergens geregistreerd. Zonde! Dit komt zo ontzettend 
vaak voor. Richard heeft de hond naar onze basis 
gebracht, waar we vaak even afwachten of de eigenaar 
zich toch meldt, voordat we de hond direct naar het asiel 
brengen. Dit scheelt het asiel extra werk en de hond en de 
eigenaar stress. In de tussentijd zoeken onze centralisten 
in de meldkam het internet af naar vermissingen. Zo 
kwam centralist Carlijn via een zoekteam achter de 
gegevens van de eigenaar. 

De pitbull woont in België en was vandaag een dagje  
bij een oppas. Zowel de oppas als de eigenaar waren 
ontzettend blij dat hun hond veilig en wel was gevonden 
en ze zijn haar direct komen ophalen. 

Lekker een middagje wandelen met de  
hond aan het strand, zullen de mensen van  

de gevonden pitbull in Scheveningen gedacht 
hebben. Maar wat als je hond schrikt, een  

sprint trekt en na een half uur zoeken  
nergens meer te bekennen is? 

in actie

FOTO: RICHARD VROUWENVELDER

Wat te doen als je hond vermist raakt? 
•  Check je chip-registratie. Kloppen de gegevens nog? 
•  Breng de lokale dierenambulance en politie op de hoogte.
•  Geef je hond als vermist op op Amivedi.nl.
•  Maak gebruik van Social Media.
•  Gaat je hond naar het buitenland? Hang een penning aan  

de halsband. Het uitlezen van buitenlandse chips is namelijk  
niet altijd mogelijk.
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BEDANKT 
VOOR 
JULLIE 
STEUN!
Het is een feit! In ons jubileumjaar hebben we  
met jullie hulp het Fonds Intensieve Zorg kunnen 
oprichten. Inmiddels is er meer dan € 2600,-  
gedoneerd én direct gereserveerd voor de dieren 
die langdurige zorg en dure behandelingen of 
operaties nodig hebben. Huisdieren zonder eige - 
naar, vaak met een traumatische geschiedenis. 

Soms verblijven er ernstig gewonde dieren in  
ons ziekenhuis. Dieren die met botbreuken binnen -
komen brengen we naar een orthopedisch chirurg 
voor operaties. Soms zijn er meerdere operaties 
nodig om de schade te herstellen. Regelmatig laten 
we uitgebreider onderzoek uitvoeren in dieren-
klinieken als we het ziektebeeld niet vertrouwen: 
röntgenfoto’s, labonderzoeken, echografie of  
een CT scan. 

Wij geven niet snel op en gaan tot het uiterste  
om de dieren te helpen. In die gevallen lopen de 
kosten logischerwijs snel op. Speciaal voor deze 
dieren zullen we het Fonds Intensieve Zorg 
gebruiken. 

Patiënten zien opknappen in ons hospitaal, dát  
is waar we het voor doen. Want ieder gewond  
of ziek dier verdient een kans op herstel!

Namens alle dieren in ons hospitaal die langdurige 
zorg nodig hebben: heel erg bedankt voor jullie 
steun!

600,-

950,-
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Onze hondenkennels vragen om betegeling! Waar bij de bouw van 
ons pand gedacht werd dat specifiek stucwerk sterk genoeg zou zijn 
voor de kennels en de (soms agressieve) honden die wij opvangen, 
blijkt dat niet het geval. De beschadigingen zijn duidelijk zichtbaar 
en kunnen een gevaar vormen voor de honden. Dat moeten we 
natuurlijk aanpakken! Help je mee? 

Voor wie?
Regelmatig vangen wij honden op voor kortere periodes. Vaak gaat het om gevonden honden.  
Zij zijn meestal wel lief, alleen wat bang en zenuwachtig. Zo zonder baasje en ineens in een vreemde 
kennel is dat niet gek. Het kan ook een hond betreffen waarvan de eigenaar is overleden. Als de politie 
het huis binnengaat, schakelen zij ons in om de dieren op te halen. Ook als de politie dieren tegen-
komt bij een inval of een arrestatie, roepen zij ons erbij. Je kunt je voorstellen dat het in de meeste 
gevallen niet om de zogenaamde “allemansvrienden” onder de honden gaat. 

Honden die medische zorg nodig hebben, brengen we niet naar het asiel. Zij verblijven langere tijd 
bij ons. Op dit moment hebben we twee vaste gasten: de gedumpte teefjes Gucci en Versace.  
Zij zijn er slecht aan toe en waarschijnlijk als fokteefjes ingezet voordat ze gedumpt werden. 
Zodra hun gezondheid het toelaat, zullen we een nieuw huisje voor ze zoeken.

Het doel
Het extra sterke stucwerk in de hondenkennels is op meerdere plekken beschadigd en is niet goed 
schoon te houden. Opnieuw stucen geeft op termijn hetzelfde probleem. We kiezen liever voor een 
langhoudbare oplossing: we willen de hondenkennels tot flinke hoogte laten betegelen. Zo zijn we 
er zeker van dat de honden de muren en zichzelf niet kunnen beschadigen en dat de hokken beter 
schoon te houden zijn.

Rekensom
In totaal gaat het om 100 m2 aan tegelwerk. Los van de arbeid kosten de tegels € 0,45 per stuk, 
inclusief het nodige voegsel en de lijm. We hebben ongeveer 5000 tegeltjes van 15x15 nodig! 

Draag jij een tegeltje bij?
Of meerdere tegeltjes natuurlijk. Voor € 4,50 help je ons al aan tien tegeltjes!  
Met hoeveel tegeltjes help jij?

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

HELP ONZE HONDEN 
AAN EEN NIET KAPOT  
TE KRIJGEN KENNEL!

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

HELP MEE! 
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“GOEDENDAG, 
DIERENAMBULANCE  
DEN HAAG!”
Met ruim 45.000 telefoontjes per jaar, kan het niet anders dan dat er ook 
telefoontjes tussen zitten die voor onze centralisten in de meldkamer 
even schrikken zijn. Je weet nooit wie je aan de telefoon krijgt en over 
wat voor situatie het gaat. Het is dan ontzettend belangrijk dat je zo  
snel mogelijk de juiste informatie uit het gesprek weet te halen. 

Dit keer een melding die binnenkwam bij centralist Priscilla. De melder was een 
twaalfjarig meisje dat samen met haar vriendinnetje thuis was. De meiden belden  
in paniek naar onze meldkamer waar Priscilla het telefoontje aannam. 

Het was de Berner Sennenhond van het gezin gelukt om een pot Nutella van het 
aanrecht te stoten. De pot was stukgevallen op de keukenvloer en de hond had zowel  
de chocoladepasta als flink wat glasscherven binnen gekregen. Haar bek was al aardig  
aan het bloeden tijdens het gesprek. Ook bij ons gingen alle alarmbellen af. Dit is echt  
een spoedgeval waar direct actie op wordt ondernomen. Priscilla stuurde meteen een 
ambulance. We hebben de hond zo snel mogelijk opgehaald en zijn gelijk doorgereden 
naar de dienstdoende dierenarts. Daar werd het dier tijdelijk opgenomen.

In de tussentijd was het Priscilla gelukt om een ouder te bereiken. Gelukkig vielen  
de verwondingen mee en kon de hond de volgende dag weer met de ambulance naar 
huis gebracht worden. Het was een spannende tijd! Maar gelukkig met een goed eind.

de meldkamer

Maag-darmproblemen vormen de hoofdmoot  
van de werkzaamheden van een praktiserend 
dierenarts. Diarree is lastig. Voor de patiënt die 
door de darmkrampen buikpijn ervaart (je hoort 
het geborrel en gepruttel soms van een afstand), 
vaker moet poepen dan normaal en het niet  
altijd even goed onder controle heeft. En voor  
het baasje dat de ongelukjes op moet ruimen. 

Het liefst pak je met je zakje gewoon een stevige keutel die niet 
direct weer op de grond druipt. Die stevige keutel ruikt meestal 
ook minder vies dan de waterige plakkerige stront, die je bij dikke 
darmproblemen vaak in meerdere slijmerige hoopjes terugvindt.

Diarree is ook lastig voor de dierenarts, omdat het zelden duidelijk 
is wat de oorzaak is. Laat staan wat je eraan doet. Terwijl het baasje 
van je verwacht dat je met je toverstok zwaait en het probleem als 
sneeuw voor de zon oplost. Wij dierenartsen doen graag ons best 
om het ongemak voor het dier te verzachten, zoals het bestrijden 
van de misselijkheid die erbij komt kijken of de buikpijn. Maar de 
diarree in één dag omtoveren in normale drollen, dat kunnen wij 
niet. Er zijn zogenaamde medicijnen waarvan de fabrikant beweert 
dat ze helpen. Finidiar en diarstop bijvoorbeeld, maar wat ze precies 
doen weet niemand. Mijn mening is dat je net zo goed niets kunt 
geven. Maar de klant wil na het afrekenen de deur uit lopen met een 
oplossing. De bestrijding van de buikpijn en misselijkheid gaat altijd 
gepaard met een voedingsadvies. Want voeding speelt een grote rol.

“Ja, pip zijn eten was op en toen hebben 
wij iets anders gekocht.”

dierenkwesties

Van de ene op de andere dag totaal ander voer geven is vragen  
om stinkende, brijerige of natte stront. Logés in ons kattenpension 
kregen altijd ander voer voorgeschoteld dan thuis en kregen dan 
de volgende dag diarree. Ook kan de verhoogde infectiedruk van 
maag-darmvirussen een rol gespeeld hebben. Het is even schrikken 
als je een ruimte binnengaat waar acht van de tien katten aan de 
dunne zijn. Ik ging altijd aan de slag met een dieet op basis van 
eend en rijst. En dat hielp. Zo kon mijn personeel binnen een paar 
dagen gewone drollen uit de bakken wippen met hun schepjes.  
Wij waren dan allemaal blij met de normale drollen.

Ik werkte ooit in een praktijk met een dierenwinkel in de buurt  
die Oost-Europese import-ellendepups verkocht. Vaak hadden  
die beestjes Parvo. Niet alleen lastig maar ook super dodelijk. Wat 
een ellende! We hadden er vaak meer tegelijk in opname. Het was 
hard werken om ze in leven te houden. En als ze niet direct dood 
gingen, was je maar wat blij als die kleine piephondjes na dagen 
van blubber, waar ze doorheen liepen en gerust in gingen liggen, 
normale keutels gingen produceren. 

Diarree kan chronisch zijn, bijvoorbeeld in het geval van allergie  
en slijmvliesontstekingen bij dieren met een te actief immuunsys-
teem. Als je dan na weken uitproberen van verschillende soorten 
voer resultaat boekt, het baasje weer goede stront kan rapen en 
jou huilend van blijdschap en opluchting opbelt om het goede 
nieuws te delen, dan besef je eens te meer... toch wel fijn: 
normale drollen. 

HET BELANG VAN EEN GOEDE DROL
TEKST: DIERENARTS PETER BRACHT
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Zaterdag 24 september vierden wij ons vijftigjarig jubileum en 
was het een drukte van belang op ons terrein. We presenteerden 
ons jubileumboek, er waren honden workshops, presentaties, 
rondleidingen, een kinderhoek, allerlei kraampjes, foodtrucks 
en veel meer. Heel veel mensen hebben een kijkje kunnen 
nemen in ons hospitaal en in de ambulance. En als klap op de 
vuurpijl ontvingen we de Haagse stads penning uit handen van 
wethouder Arjen Kapteijns. Dank iedereen, voor jullie komst! 

FOTOCREDITS: AGNES LUDWIG E.A.

TERUGBLIK  
50 JAAR HULP  
VOOR DIEREN! 
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op bezoek bij

Na een klein uurtje rijden vanuit Den Haag komen 
we aan in Goudriaan, waar we opgewacht worden 
door Marianne Boymans en Dieuwertje Voets. 
Moeilijk te vinden is het niet. Dieuwertjes huis, 
waar ze ook fretten opvangt, hangt aan de 
buitenkant vol met vrolijk gekleurde vlaggetjes  
en uiteraard een ‘Beware of the Ferret’ bordje…

Stichting De Fret bestaat al sinds 1989 en niet lang daarna kon  
de stichting op de volle inzet van Marianne Boymans rekenen.  
De stichting verleent verschillende services ten behoeve van de 
fret. Denk aan het geven van voorlichting over het houden en 

Dat betekende uiteraard dat ‘ma wel voor de fretten kon zorgen’. 
Toen mijn zoon later wél weer voor de fretten kon zorgen was ik 
te verknocht aan ze. ‘Je koopt zelf maar nieuwe fretten, deze 
blijven bij mij’, zei ik toen.“

Overname opvang
Na ruim twintig jaar fretten te hebben opgevangen vindt Marianne 
dat ze er de leeftijd niet meer voor heeft. Ze kwam in contact met 
Dieuwertje Voets en sinds vorig jaar heeft Dieuwertje al een aantal 
kooien overgenomen om zo de opvangrol te vervullen. Marianne 
maakt meteen duidelijk dat ze niet achter de geraniums gaat 
zitten. Het bewijs daarvan zit tijdens ons gesprek naast haar: 
Pauke. Pauke is een jonge labrador van Stichting Hulphond. 
Marianne: “Ik kan de zorg voor een hond die misschien wel vijftien 
jaar oud wordt niet meer op me nemen, dus dit is een prachtige 
oplossing. Ik help Pauke de komende anderhalf jaar socialiseren 
en hopelijk kan de stichting hem, na een aanvullende cursus, 
plaatsen als hulphond.”

Dierenvrienden
Het moge duidelijk zijn. Marianne is een echte dierenvriend  
en dat is ook de overeenkomst tussen Dieuwertje en Marianne. 
Ze kunnen het goed met elkaar vinden. “Dieuwertje is echt een 
superkracht voor Stichting De Fret. Ze is enthousiast, toont  
eigen initiatief en denkt altijd in oplossingen”, aldus Marianne. 
Dieuwertje wordt zelf een beetje ongemakkelijk van al deze 
lovende woorden. Ze legt uit: “Je weet alleen of je iets kunt als je 
het ook probeert. Dat is wat ik doe. Gewoon proberen, meer niet. 
Mensen zeggen vaak dat iets niet kan. Mijn reactie is dan altijd: 
wat kan er dan wel?”

Respect voor de fret
Dieuwertje: “Het allerleukste aan fretten is dat het zulke vrolijke 
beestjes kunnen zijn. Het zijn soms zulke enthousiaste acrobaten 
en dat werkt aanstekelijk. Ik krijg daar echt energie van.” Dieuwertje 
gebruikt met opzet de woorden ‘kunnen zijn’, want zeker met de 
fretten die in de opvang terecht komen moet je altijd voorzichtig 
zijn. “Deze fretten zijn vaak niet voor niets op straat gedumpt. 
Vaak hebben ze geen goede opvoeding gekregen en zijn ze niet 
voldoende gesocialiseerd. Dat resulteert vaak in heel vervelend 
bijtgedrag.”

Een fret moet je altijd met respect behandelen, zo benadrukken 
Dieuwertje en Marianne allebei. Het probleem is dat mensen te 
weinig kennis hebben over de fret. “Een fret is een solitair dier. 
Dat betekent dat je fretten eigenlijk niet samen in één kooi kunt 
houden. Ze willen hun eigen territorium bewaken en het kan  
dus heel stressvol voor ze zijn als ze samen zitten. Daarentegen 
is het juist wel heel goed om ze samen, minimaal één uur per 
dag, te laten spelen. Wel altijd onder begeleiding”, vertelt Marianne. 
Er gaat relatief veel tijd in zitten om fretten te houden en daarnaast 
is het volgens Marianne ook moeilijk om tijdelijke opvang te vinden 
wanneer je bijvoorbeeld op vakantie gaat. “Zo eenvoudig als dat 
je de buurman vraagt even je hond uit te laten of op je kat te 
passen is het helaas niet.”

Vakantieopvang
Dieuwertje vangt in de vakantieperiodes regelmatig fretten op,  
al hebben de vondelingen wel altijd voorrang. De vakantiefretten 
blijven dan één tot twee weken totdat hun baasje weer terug is 

van vakantie. De inkomsten van de vakantieopvang gebruikt 
Dieuwertje vervolgens voor haar opvang van de vondelingen.  
Al is dat bij lange na niet toereikend. Dieuwertje: “De fretten  
die bij ons binnenkomen zijn vaak ziek en moeten lang aan de 
medicatie. De dierenartskosten zijn ook voor Stichting De Fret 
niet gratis.”

Fretten-coronavirus
De hoge dierenartskosten komen ook door het coronavirus.  
Dit heeft de frettenpopulatie in Nederland drastisch doen dalen. 
Het virus, een andere variant dan het humane coronavirus dat 
COVID-19 veroorzaakt, is zeer besmettelijk onder de fretten.  
“Er is helaas nog geen medicijn gevonden voor dit virus, maar 
daar wordt, dankzij de inzet van donateurs en vrijwilligers, hard 
aan gewerkt. Via de website werkgroep-fret.nl kun je daar meer 
over lezen en alle donaties zijn nog steeds zeer welkom”, aldus 
Marianne. 

Haagse fretten
Ook in Den Haag hebben de fretten én hun baasjes het steeds 
zwaarder. Dieuwertje: “Zieke fretten in combinatie met hoge 
dierenartskosten zorgen helaas voor meer vondelingen op straat.” 
Onlangs heeft Dieuwertje nog vier Haagse fretten opgevangen: 
Cappuccino, Amaretto, Humphrey en Charlie. Na een keuring van 
de dierenarts en verschillende medicatie trajecten gaat het goed 
met deze vier en kunnen ze hopelijk snel herplaatst worden. 

NIETS AANSTEKELIJKER  
DAN EEN VROLIJKE FRET

verzorgen van fretten en de coördinatie van vraag en aanbod  
van fretten. Ook is de stichting de spin in het web voor allerlei 
instanties op het gebied van dierenbescherming en 
dierenwelzijn. 

Klassiek verhaal
Marianne zet zich dus al jaren in voor de stichting, maar dat is  
nog maar een deel van het verhaal. Ongeveer twintig jaar geleden 
begon zij namelijk een opvang voor fretten. Hoe Marianne ooit 
met de fret in aanraking kwam? Ze vertelt: “Dat is een klassiek 
verhaal. Het begon met mijn zoon die ineens thuiskwam met  
een fret. Niet lang daarna volgden er meer. Toen mijn zoon ging 
studeren en op kamers ging, konden de fretten niet mee.  

Dieuwertjes wens
Wil je een bijdrage leveren aan de opvang van deze 
vrolijke fretten? Dieuwertje heeft één grote wens: een 
professionele overkapping voor de fretten. Uiteraard 
zitten ze nu niet zonder, maar de huidige, zelf gekluste 
versie is niet goed bestand tegen harde windstoten en 
een verbetering van isolatie zou Dieuwertje en de fretten 
letterlijk de koude winter en de warme zomer doorhel
pen. Kijk voor meer informatie op: www.fret.nl. 

Op bezoek bij… Stichting De Fret
TEKST EN FOTO’S: ELLA DONGSTRA.
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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. 
Heb je voldoende ruimte en zoek je kippen, 
een haan of duiven? Kom dan eens langs.

Plucky was aangevallen door meeuwen  
en dankzij de goede zorg heeft Plucky het 
overleefd. Het is een lief en tam duifje. Hij zit 
nu met knappe Jasmijn in één kooi. Samen 
zitten ze heerlijk te tutten. Jasmijn kwam 
verzwakt bij ons binnen. Ze vertrouwt 
mensen niet zo, maar dat kan nog komen. 
Deze twee worden samen geplaatst. Want 
deze tortelduifjes kunnen niet zonder elkaar! 

Onzekere Willy is lief
ParkvogelsPlucky en Jasmijn: echte tortelduifjes

Baas gezocht ...
dierenopvang

Albi (2 jr.) is bij ons gekomen via ons zwerfkat 
project. De eerste dagen wilde ze niets met 
ons te maken hebben. Maar elke dag een 
schoon warm bed en volle bakjes, ze begon 
die service wel te waarderen. Aaien vond ze 
eigenlijk best wel lekker. Ze is wel nog wat 
onzeker. Maar we denken dat als ze je 
vertrouwt, ze een blije huispoes zal worden. 
Wensen: tuin, geen kinderen, enig kat.

Als Richie (4 jr.) zijn ochtendhap binnen 
heeft, dan is het tijd om te spelen en te 
knuffelen. Lekker rondrennen en spelen,  
dat is helemaal zijn ding! Richie droomt er 
van om bij gezellige mensen in huis te gaan 
wonen. Bij Richie is het glas namelijk altijd 
halfvol. Hij is een heerlijke vrolijke flierefluiter 
die gewoon lekker van het leven wil genieten! 
Wensen: tuin, kinderen 12+, enig kat.

Pandora (1 jr.) is nog jong en nu al moeder. 
Het zal niet makkelijk zijn geweest om als  
jong poesje buiten je kinderen te moeten 
beschermen. Ze geeft kopjes, maar ze kan 
ook ineens een tik geven als ze vindt dat het 
geaai te lang duurt. Als je een beetje rekening 
houdt met haar ongeduldige karaktertje is 
Pandora een lieve poes, die nog veel kan 
leren. Wensen: tuin, geen kinderen, enig kat.

Albi vindt: alles op zijn tijd
Richie, vrolijke flierefluiter

Pandora, tienermoeder van straat

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.

DORIE (SISSI)
‘Ben je klaar voor onze Sissi? Deze ondeugd pakt 
iedereen in, met haar stoute streken en schattige 
snoet. Net als prinses Sissi: mooi en héél eigengereid. 
Zorg dat je stevig in je schoenen staat, want een 
beetje opvoeding heeft ze nog wel nodig!’ 

Dat stond in haar oproepje toen deze kleine meid plaatsbaar werd.
Sissi werd in haar eentje op straat gevonden toen ze 5 à 6 weken 
was. Veel te jong om alleen buiten te zijn, aan haar lot overgelaten. 
We haalden haar op en zagen dat ze een bijzonder kopje heeft. 
Eenmaal in het hospitaal was snel duidelijk: Sissi heeft een schisis, 
een gespleten bovenlip en -in haar geval- neusje. In de volksmond 
wordt dit ook wel een hazenlip genoemd. Ook was het niet zeker 
of onze kleine vriendin goed kan zien… 

Onze eerste zorg was om haar te laten aansterken, want het meisje 
was nog zo klein. Het was zoeken naar het soort eten dat ze goed 
kon eten, want we merkten dat sommige soorten voer voor haar 
lastiger waren dan andere. Zachtvoer of fijngemaakte brokjes, 
eventueel geweekt, kon ze prima eten. Grotere brokjes kreeg  
ze niet goed naar binnen. 

Sissi zelf had nergens last van. Zij vond het leven geweldig en 
smikkelde van haar papjes. Ze speelde met alles, met de verzorgers, 
kattenspeeltjes, haar eigen staart of zelfs het grind van de 
katten bak! Het kleintje verveelde zich gelukkig niet gauw. En toen 
kwam de dag dat haar oproep werd gepubliceerd. Sissi mocht op 
zoek naar haar eigen thuis. Lieve mensen kwamen op bezoek en 
vielen als een blok voor haar. Haar nieuwe personeel vertelt:

‘Sissi hebben wij op 29 juli in de vooravond opgehaald. Er was op  
dat moment een borrel voor de medewerkers en zodoende is ze 
door heel veel mensen uitgezwaaid. Wij hoorden de woorden 
“succes” en “pas op je gordijnen”. 

 
 
 
 
 
Eerder op de dag hadden wij al te horen gekregen dat Sissi,  
zoals ook in de registratie staat vermeld, een ongeleid projectiel  
is en veel aandacht nodig heeft. 

Eenmaal bij ons thuis was ze heel actief, totaal niet bang en gek op 
eten. De eerste ochtend nadat ze had gegeten was ze spoorloos. 
Na lang zoeken hebben wij haar toen gevonden in de bureaulade. 
Via de achterzijde kon ze daarin komen en lange tijd is dit haar 
favoriete slaapplek geweest. Ze is inmiddels zo gegroeid dat ze  
er niet meer in kan komen. 

De kennismaking met onze andere katten verliep echter niet 
helemaal zoals we hadden verwacht. Onze kater Dobbie (die wij  
in 2015 ook bij de Dierenambulance hebben opgehaald) vond  
het prima en al snel renden ze achter elkaar aan. 

Wat we niet echt hadden verwacht was dat onze poes Dwarrel niets 
van haar moest hebben. Ze bleef wel bij huis maar kwam nauwelijks 
meer binnen. Eten wilde ze ook alleen maar buiten. Mede door het 
advies van de verzorgers en een portie geduld, gaat het nu wel oké. 

Sissi luistert nu naar de naam Dorie en weet inmiddels tot hoever 
ze kan gaan bij Dobbie en Dwarrel, en ook wat er bij ons wel en 
niet mag.

In onze gordijnen heeft Dorie nooit gehangen maar in het begin 
hadden wij wel heel veel halen in onze handen. Ze heeft af en toe 
nog de neiging om je handen te grijpen of op tafel te gaan maar na 
een simpel “nee” houdt ze het vaak met een beetje gemekker voor 
gezien. Dorie vindt het heerlijk om op je schoot te liggen en dan 
luid spinnend geaaid te worden. Als ze is gesteriliseerd mag ze 
naar buiten en kennismaken met onze twee in de tuin loslopende 
konijnen. Ze vindt ze (door het raam) nu al bijzonder interessant.  
Al met al zijn wij bijzonder blij met haar en is het een goede 
match gebleken.’ 

toen en nu

Willy bleek mager, hij was wat uitgedroogd  
en zijn vacht was er slecht aan toe. We 
hebben hem meegenomen om hem te  
laten herstellen. Inmiddels is Willy helemaal 
opgeknapt en ziet zijn mooie witte vacht er 
steeds beter uit. Willy heeft wat tijd nodig voor 
hij zich toevertrouwt aan mensen. Maar dat 
gaat hij zeker doen, want hij heeft een lief 
karakter. Wensen: tuin, geen kinderen, enig kat.
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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 e-mail naar: info@dierenambulancedenhaag.nl.
De redactie behoudt zich het recht voor teksten aan te passen en in te korten.

Raffie (Raffle)
Wij hebben Raffie nu bijna  
3 weken geleden bij jullie 
opgehaald en wat is het een 
schat. Als ik een zoekfilter had 
mogen invullen dan vinkte hij 
alle hokjes aan. Op de eerste 
dag zouden we hem rustig 
moeten laten wennen aan zijn 
nieuwe woonsituatie. Hier was 
meneer niet van gediend en  
we hebben hem daarom direct 
losgelaten in huis. Nadat hij 
alle kamers had bekeken 
sprong hij op schoot, volgde er 
een kroelsessie en lag meneer 
helemaal relaxt op schoot te 
spinnen. De dagen die volgden 
waren alsof hij al jaren bij ons 
was. Omdat hij (nog) niet los 
naar buiten mag hebben we 
een riempje voor hem gekocht 
en oh wat vindt ‘ie dat fijn. Zo 
leuk als je dan ziet hoe hij 
iedereen die hij tegenkomt 
begroet. Tussen al het rennen, 
spelen en eten door vindt 
Raffie het heeeerlijk om te 
luieren. Bedankt voor deze 
superhuisvriend!

 
Lizzi
Vanaf het moment dat we haar 
zagen waren we al helemaal 
weg van haar. Ze werd door 
jullie de liefste kat van de 
wereld genoemd en dat bleek 
inderdaad zo te zijn…. Lizzi is 
lang bij jullie geweest en heeft 
een hele medische geschiede-
nis achter de rug. Ze heeft een 
chronische darmziekte, maar 
toen ze bij jullie wegging was 

Bella (Cyana)
Bella doet het hartstikke goed! 
Het is echt een heel lief poesje 
met oneindig veel energie en 
ze is heel sociaal. De eerste 
drie dagen moesten Bella en 
Lucky (de kat die we al hadden) 
even aan elkaar wennen maar 
inmiddels zijn ze onafscheide-
lijk, soms tot irritatie van Lucky.

 
Basil
Het gaat ontzettend goed met 
Basil! In het begin was hij nog 
wel een beetje voorzichtig en 
schrikachtig, maar nu is het 
een echte vrijkous. Hij vindt  
het heerlijk om geknuffeld  
en geaaid te worden en durft 
nu zelfs lekker op schoot te 
komen. Alleen het naar buiten 
gaan is nog een dingetje. 
Vorige week zijn we langzaam-
aan begonnen met de tuindeur 
open te zetten. De eerste twee 
dagen was hij heel voorzichtig 
en bleef hij in de buurt van de 
deur, zodat hij snel naar 
binnen kon vluchten. Al snel 
voelde hij zich al een hele vent 
en ging hij verder op avontuur. 
Alleen zijn avonturen brachten 
hem gelijk in de problemen.  
Ik zag hem op de stenen  
barbecue springen en was  
hem daarna kwijt, ik hoorde 
hem wel miauwen, maar hij 
was nergens te bekennen. 
Opeens zag ik zijn koppie uit de 
schoorsteen steken. Gelukkig 
kon hij zichzelf er weer uit 
wurmen en ging hij verder op 
onderzoek. De volgende dag 
wilde hij, terwijl hij boven op  
de schutting zat, zijn pootje 

wassen. Hij verloor zijn balans 
en viel in de prikkelstruiken 
van de aangrenzende tuin.  
Met geen mogelijkheid was hij 
weer terug over de schutting  
te krijgen. De struiken stonden 
ook zo hoog dat we niet goed 
konden zien waar hij nou 
precies zat. Uiteindelijk 
mochten we gelukkig de tuin  
in om hem tussen de struiken 
te zoeken en konden we hem 
weer veilig in onze eigen tuin 
zetten. We zijn zo ontzettend 
blij met Basil. Hij is zo lief  
en zijn ondeugende streekjes 
maken hem eigenlijk nog leuker.

 

Bobbie
Bobbie doet het supergoed in 
de groep van 7 opvangpietjes, 
heeft zijn plekje gevonden, is 
erg hecht met Rocco en halen 
samen allerlei kattenkwaad uit. 
Hij komt steeds vaker bij je 
zitten.

 
Millie en Flower
Met Millie en Flower gaat alles 
goed. De dierenarts was erg 
tevreden over hun conditie.  
Na 1 dag op hun nieuwe adres 
waren ze al goed gewend.  
Ze kwamen al direct bij mijn 
dochter lekker knuffelen. Het 
zijn 2 superleuke meisjes waar 

we erg van genieten. Het is 
mooi om te zien dat ze het 
samen ook zo leuk hebben.  
Ze zijn erg sociaal en daar 
hoopten wij ook op. Dus een 
goede combinatie!
 

Kai (Charlie)
Charlie heet inmiddels Kai. 
Vernoemd naar één van de 
ninja’s van Lego. Kai heeft  
een anti-misselijkheid prikje 
gekregen en is helemaal onder-

zocht. Hij ziet er goed uit en de 
dierenarts heeft verder niets 
kunnen vinden. Ze denkt dat 
hij zijn brokken naar binnen 
geschrokt heeft en daarom 
krijgt hij nu wat licht verteer-
baar voer. Hopelijk knapt hij 
snel op. Hij heeft daarna niet 
meer gespuugd, gelukkig.
Hij doet het heel goed bij ons. 
Hij houdt veel van knuffelen en 
is graag bij ons in de buurt. Hij 
doet alles netjes op de bak en 
eet en drinkt goed. Kai is dol op 
iedereen, ook op de kinderen 
en laat alles toe. De kinderen 
zijn gek op hem en helpen met 
eten geven. Hij heeft op zolder 
een kamer waar hij zich graag 
terugtrekt en waar hij de eerste 
week zat. Nu komt hij steeds 
vaker naar beneden. Hij kan 
wel uren bij ons op de bank 
liggen. Heel gezellig! 

 

 
Merlin (Bandit)
Thank you for reaching out.
Bandit has settled quickly. He 
is now definitely part of the 
family with a well established 
routine. He enjoys company a 
lot and seeks us out during the 
day to sleep wherever my wife 
and I are working. But best of 
all he is very cuddly of an 
evening if we are watching 
television together etc.
He will see our vet next week 
and we plan to try him outside 
in the next 2 weeks or so. He is 

Ieni en Mini 
Hier een berichtje over Ienie en Mini. Weten jullie nog, die hele 
kleine kwarteltjes die verdwaald op straat liepen. Ze maken het 
goed in onze grote volière. Ze zijn groot geworden en hebben  
het fijn samen. Ienie is een mooie hen geworden en legt af en toe 
een eitje voor ons neer en Mini is een mooie haan geworden, 
herkenbaar aan de bruine kont.

 
 

very food motivated so we do 
not anticipate any problems 
with him returning home.
We decided to rename him 
Merlin! We are extremely 
happy with him.

 
Dorus
De tijd die we ons hadden 
gegeven om bij te komen van 
het verlies van onze bijzondere 
22-jaar oude kater “Breef” bleek 
waardevol. Toen wij besloten 
hadden op zoek te gaan naar 
een nieuw familielid, in de zin 
van een viervoeter, dachten wij 
eerst een pupje te adopteren. 
Die zoektocht liep op niets uit. 
Vervolgens besloten we een wat 
oudere asielhond te zoeken. 
Toen deze zoektocht ook op 
niets uit liep besloten we even 
rust in te bouwen. Dorus kwam 
op Facebook voorbij, net na 
onze vakantie in het mooie 
Zwitserland. Wat een toeval  
dat wij tijdens onze vakantie 
hadden besloten toch voor  
een kat te kiezen. Inmiddels is 
Dorus alweer een paar weekjes 
bij ons. Hij heeft al wat fijne 
plekjes gevonden om lekker te 
slapen en uit het raam te kijken. 
Hij gaat ook al met ons mee aan 
een touwtje naar de tuin. Dat 
was natuurlijk even wennen in 
het begin. Nu vindt hij al aardig 
de weg. Grappig vonden wij het 
toen hij vroeg of de kraan open 
mocht, zodat hij lekker vers 
water kan drinken. Tegelijkertijd 
met ons avondeten krijgt hij 
ook zijn eten. Eerst zit hij naast 
ons op een stoel en als we klaar 
zijn gaat hij eten. Daarna volgt 
natuurlijk een heerlijke 
buikmassage.

haar ontlasting en haar 
algemene welbevinden 
gelukkig alweer een tijdje goed. 
Tot op heden is dat trouwens 
nog steeds zo. Toen we met 
Lizzi thuiskwamen hebben  
we haar even op de gang laten 
wennen, dat ging heel snel. 
Vervolgens hebben we de deur 
opengezet en ze liep voorzich-
tig de huiskamer in. Uiteindelijk 
heeft ze maar een klein uurtje 
onder de bank gezeten voor ze 
de kamer ging verkennen. Als 
we haar riepen kwam ze naar 
ons toe en eigenlijk is ze sinds 
die dag heel aanhankelijk. Ze 
komt vaak op schoot liggen, 
haar poten in onze nek, soms 
ligt ze naast ons en tikt ons dan 
aan met haar pootje, zo van: 
“hé, hier ben ik en ik ben  
graag bij jullie”. 

Als er mensen op bezoek 
komen worden ze meteen 
uitgebreid door Lizzi begroet.
Haar lievelingsplek is de bank. 
Ook speelt ze graag, vooral  
‘s morgens. Haar favoriete 
speelgoed bij jullie was de 
rondvliegende vlinder. Die 
hebben we ook aangeschaft. 
Het is in deze 3 weken 2 dagen 
voorgekomen dat ze weinig 
eetlust had en bijna een hele 
dag sliep… Ik denk dat dan haar 
darmontsteking weer even 
opspeelt… de dag erna is alles 
weer goed. We houden haar 
goed in de gaten. Met Lizzi is 
veel liefde ons huis binnen-
gekomen. Niks is fijner dan  
op de bank zitten en knuffelen 
met Lizzi die haar pootjes in  
je nek legt.

HOE GAAT HET MET
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FOTOWEDSTRIJD
Vanwege ons vijftigjarig bestaan was het 
thema van de fotowedstrijd ‘terug in de tijd’. 
Het was blijkbaar een lastig thema, want we 
ontvingen minder inzendingen dan andere 
keren. Gelukkig zaten er mooie plaatjes 
tussen, wat de keuze alsnog moeilijk maakte. 
Hier is hij dan: Peaky Blinders Ringo.

Saskia uit Haarlem stuurde de foto naar 
ons op en ontvangt een mooi boek. 

Nieuwe wedstrijd:  
in beweging
Nu denk je misschien dat we het makkelijker 
gaan maken, maar niets is minder waar. We 
dagen jullie graag uit met het nieuwe thema:  
in beweging. Dus zet hem op en klik precies  
op het moment dat jouw parkiet die duikvlucht 
neemt, dat je kat het speelgoedmuisje aanvalt  
of dat je paard de sprong van zijn leven maakt. 
Stuur ons jouw mooiste foto! De winnende  
foto wordt gepubliceerd in het volgende 
nummer van ons magazine. Kijk op  
www.dierenambulance-denhaag.nl/
fotowedstrijd voor alle informatie. 

PEAKY BLINDER RINGO IS 
WINNAAR FOTOWEDSTRIJD! 
 

Winnaar vorige puzzel
De oplossing van de puzzel van juni 2022 is: 

JUBILEUMJAAR

PUZZEL MEE 
EN WIN! 
Stuur de oplossing, vóór 15 maart 2023 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 
bekend. De winnaar ontvangt ook persoonlijk 
bericht en natuurlijk een mooie prijs: het boek 
“Dierbare beelden, een impressie van 50 jaar 
Dierenambulance en hospitaal Den Haag e.o.” 

 
 

Uit alle goede inzendingen is de volgende  
winnaar getrokken:
Nolly van den Berg uit Den Haag.  
De winnaar heeft de prijs ontvangen. Gefeliciteerd! Antwoord met de overgebleven letters:

Pip & Catootje 
Instagram: @pipandcatootje
Deze meiden zijn de allerliefsten! Pip is 
superslim, sensitief en begrijpt alles wat er tegen 
haar gezegd wordt. Catootje, lekker eigenwijs en 
prinses op de erwt, doet haar naam eer aan. 
Beide meiden houden enorm van kroelen.

 
Q en Z 

Instagram: @qzdepoes 
Dit zijn Q en Z. Twee lieve  

schatjes die gek zijn op knuffelen.  
Je zou denken dat ze veel van  

elkaar schelen in leeftijd maar  
ze zijn allebei pas 2 jaar oud!  
Ze worden ook wel de dikke  

en de dunne genoemd!

Dexter 
Instagram: @ferret_dexter
Dit is Dexter, een ondeugende, lieve en erg 
nieuwsgierige fret! Hij is dit jaar geboren bij 
een fokker in Arnhem en woont nu in het 
prachtige Enschede. Hij houdt van graven, 
spelen met knuffeltjes en balletjes. Maar 
het leukste vindt hij wandelen met zijn 
bazin in de natuur, waar hij op eigen  
tempo op ontdekkingstocht kan!

Bobby 
Instagram: @boompoobobby 

Hi, dit is Bobby, een enorme knuffelkont! Niet alleen met 
zijn baasjes, maar iedereen die hem ook maar een beetje 
aandacht geeft kan een volledig toegewijde knuffelsessie 

verwachten. Bobby is een kruising Boomer X Poedel 
(BoomPoo) van zes maanden. Hij is erg enthousiast, 

speels, stoer, leergierig en hij gebruikt graag zijn 
speurneus, waardoor verstoppertje spelen met  

zijn baasjes een eitje is voor hem. 

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.
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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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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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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
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HEB JIJ ÓÓK   VOOR DIEREN EN WIL JE TEGEN EEN GUNSTIG  

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

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.

28 DierenAmbUlAnce & HoSpitAAl Den HAAG e.o.

Plesmanlaan 108 - 2497 CC Den Haag

www.dierenzorg-haaglanden.nl

070 415 16 80
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Hellingweg 9-B | 2583 DZ Den Haag

.../DierenambulanceDenHaag
Volg ons op Facebook



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. 


