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Voorwoord 

 

2020; het eerste jaar dat Stichting De Dierenambulance niet alleen verantwoordelijk 

was voor het vervoer van gewonde en vermiste huisdieren in de gemeente 

Westerkwartier, maar ook verantwoordelijk werd voor de medische zorg en opvang bij 

dierenartsen en opvangcentra. Best spannend omdat we, in de aanbesteding die de 

gemeente had uitgeschreven, een aantal posten hebben moeten inschatten, daar er 

bij ons weinig gegevens uit het verleden bekend waren. 

 

2020; een ongekend jaar, waarin Nederland min of meer op slot ging vanwege het 

Covid19-virus. Voor ons betekende dit géén extra inkomsten uit evenementen, 

braderieën en lezingen. Gelukkig hebben we ons werk, met aanpassingen, “gewoon” 

kunnen uitvoeren. Voor de vrijwilligers werd de dienst op de ambulance een welkome 

onderbreking van de week. 

 

2020; in het derde kwartaal kregen we te maken met vogelgriep in het noorden van 

het land. Ook in de gemeente Westerkwartier hebben we een behoorlijk aantal zieke 

vogels opgehaald. 

 

2020; volop steun van Stichting DierenLot, een geweldige actie van de Rabobank en 

de Maripaangroep, adverteerders uit de regio die onze dierenambulancekrant mogelijk 

hebben gemaakt. Een fantastische ploeg vrijwilligers die onder lastige omstandig-

heden gewoon doorgingen. Veel mensen die ons steunen met een bijdrage of het 

brengen van kleding. Een plezierige en constructieve opstelling van partners en 

professionals. 

Kortom dit smaakt naar meer. Wij zijn er klaar voor.  

We willen eindigen met iedereen dank te zeggen die Stichting De Dierenambulance in 

het afgelopen jaar op enigerlei wijze heeft gesteund. U hebt daarmee bijgedragen aan 

het dierenwelzijn in onze regio. We realiseren ons dat we met het helpen van een dier 

geen populaties redden en ook de wereld niet veranderen, maar door het bieden van 

hulp kunnen we voor het betreffende dier wél een wereld van verschil maken. 

 

Het bestuur van de Stichting De Dierenambulance, 

 

Harry van der Werff, voorzitter 

Harmke van der Sluis, secretaris/penningmeester 

Lieuwe van der Slacht, lid 

 



 

 3 

Werkwijze 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

De chauffeur heeft tijdens de dienst de auto bij huis en is op afroep beschikbaar. Alle 

telefoontjes (vragen en meldingen) komen op een centraal nummer binnen. De 

centralist stuurt zo nodig vervolgens de chauffeur naar het opgegeven adres om hulp 

te verlenen. Wanneer het een moeilijke klus betreft wordt ook de tweede auto 

ingezet. Beide auto's zijn zo ingericht dat alle hulpmiddelen aanwezig zijn om het dier 

stabiel en veilig naar professionele hulpverleners te brengen (dierenarts of 

opvangadres) waar het dier verder wordt behandeld of onderdak vindt. In 2020 is de 

gehele chauffeursploeg in nieuwe kleding gestoken(zie foto omslag). We hebben gekozen 

voor een diervriendelijke kleur, zodat dieren minder stress ervaren wanneer ze door 

de medewerkers worden benaderd. 

 

24-uurs bereikbaarheid 

Eenieder kan ons bereiken via ons telefoonnummer 06-27616762, dat ook op onze 

website te vinden is. Het genoemde telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de 

week bereikbaar, dus ook na kantoortijden en in het weekend, voor het doen van 

meldingen. Tussen 22.00 uur en 7.00 uur alleen voor spoedmeldingen.                    

Ook via sociale media en per e-mail zijn wij te bereiken; dit echter niet voor het doen 

van meldingen.  

 

Samenwerkingspartners 

Voor de opvang van (met name) huisdieren werd in 2019 een overeenkomst gesloten 

met Stichting Dierenwelzijnscentrum “Adventure” in Kootstertille. Voor de medische 

zorg zijn afspraken gemaakt met de Dierenartsenpraktijk Zuidhorn (DAP) en de 

Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen in Drogeham (vlakbij “Adventure”). Alle 

afspraken zijn ingegaan op 1 januari 2020. 

 

De stichting draait volledig op vrijwilligers 

uit haar werkgebied. Momenteel zijn 

ongeveer 15 personen, variërend “van 

student tot pensionado” actief voor 

Stichting De Dierenambulance. Iedereen 

met een rijbewijs B, een hart voor dieren, 

niet bang aangelegd en fysiek redelijk fit, 

kan bij ons opgeleid worden tot chauffeur 

op de dierenambulance. Wij hebben twee 

auto's van Stichting DierenLot in 

bruikleen waarmee we de regio bedienen.



 

 4 

Veiligheid 

In de afgelopen jaren, dat wij onze werkzaamheden uitvoeren, is uit ervaring 

gebleken dat de bezetting van 1 vrijwilliger op de dierenambulance volstaat.  

De centralist kan het in bijzondere gevallen noodzakelijk achten, gelet op de aard van 

de melding, om niet met 1, maar met 2 vrijwilligers naar de plaats van het incident te 

gaan. Wanneer een chauffeur op basis van zijn eigen bevindingen ter plaatse vraagt 

om assistentie van een tweede vrijwilliger, dan wordt deze direct door de centralist 

ingeschakeld. Onze ervaring is dat dit gemiddeld 5 keer per jaar voorkomt. 

We hebben in 2020 uiteraard alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen gevolgd om 

Covid-19 buiten de deur te houden en ons werk veilig te kunnen doen zodat de 

ambulances konden blijven rijden.  

Tijdens de uitbraak van vogelgriep in onze regio hebben we diverse vogels opgehaald 

waarbij onze vrijwilligers compleet in beschermende kleding gestoken waren. 

   

 

Opleiding/scholing 

Alvorens vrijwilligers zelfstandig de dierenambulance gaan bemensen, doorlopen 

aspirant-chauffeurs een inwerkprogramma. Alle chauffeurs volgen een cursus dieren-

EHBO. Deze wordt al jarenlang periodiek belangeloos gegeven door medewerkers van 

de Dierenartsenpraktijk Zuidhorn (DAP).  

De chauffeurs worden ook aanvullend geschoold. Het afgelopen jaar hebben we echter  

meer dan de helft van de bijeenkomsten moeten afzeggen vanwege de Corona- 

maatregelen. Normaal gesproken nemen meerdere vrijwilligers deel aan het Landelijk 

Congres Dierenhulpverlening van de Stichting DierenLot. Op deze dagen wordt aan 

deskundigheidsbevordering op een breed terrein van het dierenwelzijn gedaan. In 

2020 zijn beide dagen afgelast.  

Ook zelf hebben we weinig aan voorlichting over onze werkzaamheden kunnen doen. 

We hebben toch nog op drie scholen gastlessen kunnen geven. 
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Omvang van de werkzaamheden 

De gemeente Westerkwartier heeft ons, na een aanbesteding, uitgekozen voor het 

uitvoeren van de ambulanceritten. Ook werden we dit jaar voor het eerst 

verantwoordelijk voor de medische zorg en de opvang. Naast de bestaande partner, 

dierenarstenpraktijk Zuidhorn, gingen we ook samenwerken met nieuwe partners, 

Dierenwelzijnscentrum Adventure en dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen. 

 

         

De Dierenambulance heeft in 2020 in totaal 45.493 km afgelegd met twee 

dierenambulances. We hebben ruim 1000 ritten ten behoeve van de dieren gereden. 

 

Huisdieren 

In de gemeente Westerkwartier hebben we 337 keer voor katten gereden, 17 maal 

voor honden en 48 keer voor overige huisdieren. Onder “overig” vallen de huisdieren 

niet zijnde kat of hond. Te denken valt aan postduiven, konijnen, cavia’s, reptielen, 

schildpadden, diverse siervogels, kippen en soms kleinvee. Deze laatste categorie is 

voor ons een lastige groep omdat de grens tussen een landbouwhuisdier en een 

huisdier niet altijd duidelijk te trekken is. Landbouwhuisdieren worden door ons niet 

vervoerd. 

 

 

        

Alle opvangadressen spelen een rol in de opleiding van 

onze chauffeurs. Wanneer er dieren gebracht worden, 

wordt er verteld welk dier het is en wat er mogelijk aan 

mankeert. Wanneer nodig, wordt uitleg gegeven over 

hoe te handelen met dat type dier. Een dier dat gewond 

is laat zich soms moeilijk vangen. De drang naar 

vrijheid en de angst voor mensen overheerst. Het heeft 

voor wilde dieren een enorme impact om te worden 

gevangen, vervoerd, aangeraakt en behandeld.  

 

 

 

Een verzwakte buizerd wordt bijgevoerd. 

  

 

 

 

Pim Lollinga van Stichting Faunavisie Wildcare probeert 

op alle mogelijke manieren dieren een tweede kans te 

geven. 
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Katten, katten en nog méér katten 

 

Met honderden katten hebben we als dierenambulance te maken 

gehad. Bijna altijd gaat het om de Europese korthaar, beter bekend 

als de gewone huiskat/boerderijkat. Velen waren al overleden (133); 

bijna allemaal verkeersslachtoffers. Gelukkig is een aantal gewonde 

dieren hersteld na behandeling bij de dierenarts.  

Er ging ook een behoorlijk aantal naar het asiel (112). Ondanks 

de melding bij Amivedi (een landelijke zoeksite voor 

vermiste/gevonden huisdieren) en actief promoten op onze 

Facebookpagina is slechts een kleine 20% van de dieren herenigd 

met de eigenaar. Het is van groot belang dat katten, net als 

honden, gechipt en geregistreerd worden.  

Stichting De Dierenambulance heeft daarom een chip- en 

neutralisatieactie gehouden voor katten van mensen met een 

minimum inkomen. Door een subsidie van stichting “Het 

Waardige Dier” en Voedselbank Westerkwartier plus een forse 

korting op het tarief van de dierenarts van Tusken Diken en 

Feanen konden we de bijdrage op € 5,00 per dier vaststellen. 

Er zijn 40 dieren aangemeld en geholpen via de actie. 

In de gemeente Westerkwartier komen op een aantal plaatsen 

verwilderde huiskatten voor die jaarlijks nieuwe nestjes 

grootbrengen. De groep wordt ieder jaar groter totdat ze 

overlast veroorzaken. Het afgelopen jaar hebben we op 

meerdere plekken dieren kunnen vangen. Een deel gaat 

geneutraliseerd terug naar de locatie. Na verloop van jaren zal 

de groep verdwijnen doordat er geen jongen meer worden 

geboren. 

 

Huisdieren

Katten Honden Overig
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De opbrengst van de emballageactie van de Maripaangroep (Jumbo) hebben we 

ingezet voor het aanschaffen van speciale vangkooien. Nu kunnen we ook de 

moederpoes vangen wanneer een nestje kittens wordt gevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

Honden 

 

Er zijn redelijk veel meldingen geweest van loslopende honden. Om de kosten voor 

ons en de eigenaar te drukken proberen we altijd eerst via onze Facebookpagina het 

dier weer thuis te krijgen. Gelukkig willen de vinders ons daarbij helpen door het 

gevonden dier tijdelijk op te vangen. Vaak is binnen een aantal uren, via social media, 

de eigenaar gevonden. Wanneer het langer duurt, of men niet in de gelegenheid is tot 

opvang, rijden we alsnog om de chip te controleren en het dier thuis te bezorgen. De 

eigenaar betaalt hiervoor een bijdrage. 

 

 

 

 

 

 

Dit vriendelijke 

hondje werd ge-

vonden in Marum, 

gedumpt in een 

vuilniszak.              

De politie heeft de 

melding onderzocht. 

Na onderzoek door 

de dierenarts bleken 

er zóveel problemen 

dat besloten is om 

het dier in te laten 

slapen. 

 

Hiernaast ziet u Bram. Hij 

gaat iedere morgen met 

zijn baasje naar de zaak. 

Eigenlijk zou hij daar 

moeten oppassen, maar 

Bram vindt het veel 

leuker om de omgeving te 

verkennen. Telkens weer 

wist hij te ontsnappen. 

Diverse meldingen 

hebben we van hem 

gehad.  
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Overige huisdieren 

 

Onder overige huisdieren vallen de huisdieren niet zijnde 

kat of hond. In 2020 hebben we een aantal malen een 

melding gehad van loslopende geitjes. Uiteraard laten we 

de dieren niet aan hun lot over, maar er is geen opvang 

voor. In overleg met de gemeente zijn de dieren 

uiteindelijk ondergebracht op een adres van waaruit een 

nieuw thuis gezocht kan worden.  

 

 

Een behoorlijk aandeel in de ritten voor overige 

huisdieren wordt ingenomen door postduiven. Gelukkig 

hebben we binnen de gemeente een aantal liefhebbers 

die als “centraal hok” fungeren. Wij leveren de 

vermoeide duiven daar af en zij zorgen dat het dier 

weer bij de eigenaar terecht komt. 

 

 

Wild 

Voor in het wild levende dieren zijn we 542 maal uitgereden; hiervan zijn 423 dieren  

uiteindelijk naar een opvang gebracht. Het aantal meldingen in de categorie “wild” 

blijft stabiel. Gelukkig voelen veel mensen zich verantwoordelijk voor een dier 

wanneer het in problemen is gekomen en bellen De Dierenambulance. Gewonde, in 

het wild levende, dieren worden door ons naar Faunavisie Wildcare in Westernieland 

of naar de Fûgelhelling in Ureterp gebracht.  

                                         

 

   

43%

35%

22%

WILD

Fûgelhelling

Faunavisie

Overig
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Wij zijn nog behoorlijk vaak naar locaties gereden waarbij het dier uiteindelijk niet 

naar de opvang ging (“overig” in de tabel wild). Vooral vanaf begin juni wordt er veel 

gebeld over jonge vogels die (nog) niet goed kunnen vliegen. Wij begrijpen overigens 

de terechte zorg van de melders, die vaak aangeven “bang te zijn dat het beestje 

door een kat wordt gepakt” In deze periode is 90% van de opgevangen dieren 

inderdaad kattenslachtoffer. 

 

We nemen echter alleen gewonde en/of zieke dieren mee. We kunnen onmogelijk uit 

voorzorg ieder dier opvangen dat gezond is en gewoon ervaring op moet doen, 

meestal onder begeleiding en aanmoediging van de ouders. Vaak konden we het 

terplaatse oplossen door dieren op een beschutte plek te zetten.  

Een aantal malen zijn we gereden naar het begin van de Tolberterstraat in Leek. Hier 

stroomt het water ondergronds richting de haven. Ieder jaar stranden er jonge 

eendjes in deze fuik. Zij drijven met de stroming mee en kunnen niet meer 

ontsnappen, terwijl moedereend niet door het rooster past en dus niet kan volgen. Bij 

de aanleg is hier destijds geen rekening mee gehouden. De gemeente is door ons op 

de hoogte gebracht van deze situatie. 

Gelukkig kon er ook veel telefonisch opgelost worden. Overdag een vleermuis in de 

slaapkamer gevonden? Laat maar hangen en ’s avonds het raam openen… Een vogel 

in de houtkachel? Alles verduisteren (gordijnen dicht) behalve het raam of de deur 

waar het dier door naar buiten moet. Een zwaan met 

geel plastic om zijn nek? Het betreft een dier dat 

gemerkt is voor soortenonderzoek door Sovon. Het 

nummmer kan van afstand worden gelezen. Het dier 

hoeft zo niet telkens gevangen te worden.                                                     

Daarnaast heeft De Dierenambulance ten behoeve van 

de dieren nog 137 ritten uitgevoerd. Dit betreft o.a. 

controles van vangkooien, ritten op verzoek 

(bijvoorbeeld: een eigenaar van een huisdier heeft 

geen vervoer voor een bezoek aan de dierenarts), 

ritten naar de garage voor auto-onderhoud, het legen 

van de kledingcontainers, ritten naar vergaderingen.  

 

Een jonge ransuil maakt zich extra groot om belagers af 

te schrikken.  
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Financiën 

Door de inkomsten uit vooral de gemeentelijke bijdrage en ritten voor instanties, 

particulieren en - niet onbelangrijk- door de steun van onze partners én van de 

Stichting DierenLot kan De Dierenambulance financieel goed rond komen. De 

Dierenambulance heeft van Stichting DierenLot twee prachtige dierenambulanceauto’s 

in gebruik, waardoor er weinig kosten zijn. Vrijwel alleen brandstofkosten, 

verzekeringen en grote beurten komen volledig voor onze eigen rekening.             

Ook de ingezamelde kleding draagt financieel een steentje bij.  

 

 

 

Exploitatieoverzicht 2020 

 

 

 

 

 

 

 

INKOMSTEN    UITGAVEN

Giften en donaties € 3.746,06 Onderhoud ambulances € 3.828,81

Diensten/ ritten € 1.263,11 Brandstof € 5.269,97

Gemeente Westerkwartier € 58.923,86 Verzekering € 1.512,05

Gemeente WK dode dieren 2019 € 2.895,00 Overige kosten ambulance € 2.902,78

Stichting Dierenlot € 1.201,00 Promotie ** € 4.972,24

Vergaderkosten € 376,40

Castratieactie € 2.455,00 Kosten telefoon € 1.311,98

Bankkosten € 119,36

Ontvangen rente € 0,00 Diversen € 447,00

Kosten vrijwilligers **** € 7.743,97

Scholing € 100,00

Kosten asiel Adventure € 19.422,00

Medische kosten € 13.316,19

Opvang overige dieren € 2.250,00

Kosten dode dieren € 1.444,32

Resultaat € 5.466,96

Totaal € 70.484,03 Totaal € 70.484,03

** website, drukwerk, reclame en advertenties 

**** incl. aanschaf bedrijfskleding


