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VOORWOORD
Beste lezers,

De Dierenambulance Amsterdam is jarig en daarom vieren wij feest! Een feest voor alle dieren die in de 

stemming zijn, een feest voor alle mensen die zich in de afgelopen vier decennia hebben ingezet voor de dieren 

en een feest met u, want zonder uw steun zouden wij er al lang niet meer zijn. Daarom een feestnummer van 

Onderweg voor Dieren. 

En wat een nummer is het geworden! Een nummer waarin we terugblikken op de belangrijkste gebeurtenissen 

van de afgelopen 40 jaar, we stilstaan bij alles wat we hebben bereikt maar ook vooruitkijken en met frisse 

zin onze toekomst bezien. Want hoewel wij erg trots zijn op onze geschiedenis en u meerdere verhalen over 

het verleden zult aantreffen staat ook dit nummer weer vol onderwerpen die zeer actueel zijn. Zo zijn vier 

van onze medewerkers naar Moldavië geweest om te helpen in een asiel. De situatie daar is onvergelijkbaar 

met Nederland en het laat je beseffen hoever wij hier al zijn gekomen. Daarnaast treft u een artikel aan over 

Together we Care, een project waarbij slachtoffers van huiselijk geweld hun dier kunnen meenemen naar een 

opvanghuis. Het Oranjehuis op het Amsterdamse Hallenterrein was een van de eerste opvanghuizen voor 

huiselijk geweld waar dit structureel mogelijk werd gemaakt. Het laatste stuk waar ik op deze plek graag uw 

aandacht voor vraag is het artikel over de Dutch Cell Dogs. Een project waarin gedetineerden helpen met 

het socialiseren van honden en honden helpen de sociale vaardigheden van gedetineerden te verbeteren. 

Een prachtige win-win voor alle partijen. Het zijn allemaal artikelen waaruit blijkt dat we in de wereld van het 

dierenwelzijn nog lang niet uitontwikkeld zijn. 

De Dierenambulance Amsterdam wil blijven bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het welzijn van dieren. 

Wij denken mee binnen het netwerk van dierenwelzijnsorganisaties in Amsterdam over de vraag hoe we met 

elkaar de beste zorg kunnen bieden aan zowel de wild levende dieren als aan de huisdieren. Dat hebben we 

altijd gedaan en dat zullen we blijven doen. Met ruim 135 medewerkers zorgen we voor een gezonde stad voor 

dier en mens.

Daarom ben ik vandaag heel trots. Trots op de 

Dierenambulance Amsterdam, die al 40 jaar klaar staat 

voor alle dieren, trots op alles wat we in de afgelopen 

jaren hebben bereikt maar ook trots op wat we nog 

allemaal verder zullen gaan doen en hoe ver we hopelijk 

over 40 jaar zullen zijn. 

40 pagina’s telt dit nummer. Daarnaast krijgt u gratis, 

als dank voor uw vaak jarenlange steun aan ons, een 

boekje met 40 dierenpuzzels. Ik wens u veel lees- en 

puzzelplezier en ik hoop dat u een heel fijne zomer 

heeft!  

Hartelijke groet,

Margje de Jong
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HET JUBILEUMFEEST
DE DIERENAMBULANCE AMSTERDAM  

BESTAAT 40 JAAR!

Op dinsdag 8 mei jl. was het zover: de Dierenambulance 
Amsterdam werd 40 jaar! Dat was natuurlijk reden voor 
een feestje, dus op zaterdag 12 mei kwamen (oud-) 
collega’s, netwerkpartners en overige betrokkenen 
bij elkaar om stil te staan bij dit bijzondere moment. 
Nou ja, stil? Stil was het geen moment aan de kade 
van het IJ in Amsterdam-Noord, waar de bijeenkomst 
plaatsvond! Er waren veel belangstellenden, het weer 
was prachtig – bijna té warm, zeker binnen! – en 
iedereen had het goed naar zijn zin. Oud-collega’s 

waren in gesprek met huidige collega’s, voormalige 
netwerkpartners met huidige netwerkpartners. Ook 
politici, de Raad van Toezicht en de makers van dit blad 
waren er. Het was een prachtige mix van gasten, die 
allen proostten op het jubileum. 

Natuurlijk kon het feest niet van start gaan zonder een 
speech van directeur Margje de Jong (u kunt deze op 
de volgende pagina's lezen). Zij schetste niet alleen 
een beeld van de Dierenambulance toen en nu, maar 

DOOR CAS AAFTINK EN LYDIA VAN DER WEIDE

FOTO'S KIM LAGEWEG

lalalalala
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ook van het dierenwelzijn, 
tegenwoordig en vroeger. 
Daarnaast zette zij een hoop 
mensen in het zonnetje. Hierna 
werd het boek van Annemiek 
van Kessel ‘Rijden jullie ook 
voor duiven?’ gepresenteerd. 
De schrijfster en haar uitgever 
van Uitgeverij De Kring lichtten 
het boek toe, dat vol staat 
met spannende, droevige en 
humoristische verhalen over 
dier én mens. Het afgelopen 
jaar is Annemiek meerdere 
malen met de Dierenambulance 
meegereden om dit boek tot 
stand te brengen. Dat deed ze 
met veel plezier en het resultaat 
mag er wezen! Oud-directeur 
van Artis, dr. Maarten Th. 
Frankenhuis, sloot na een korte 
pauze het officiële gedeelte af 
met een interessante lezing. 
Omdat het binnen zo warm was, 
werden de luidsprekers naar 
buiten gedraaid en konden de 
mensen daar naar zijn verhaal 
luisteren. Vervolgens was het 
tijd om gezellig na te praten, bij 
een hapjes en drankje, en later 
nog een vegetarisch buffet. 
Vrijwilliger Henk voer de gasten 
ondertussen rond over het IJ in 
een boot, erg leuk! 

Maar niet iedereen van de 
Dierenambulance kon aanwezig 
zijn, want uiteraard reden 
de ambulances gewoon hun 
diensten. Dat gaat altijd voor en 
door, wat er ook te vieren valt. 

Al met al kunnen we terugkijken 
op een geslaagd jubileumfeest. 
Op naar de volgende 40 jaar! 

We vieren niet alleen de dag, 
maar een heel jubileumjaar. Op 
onze Facebookpagina delen we 
komend jaar allerlei acties waar 
je leuke prijzen kunt winnen, 
dus houd onze pagina in de 
gaten:  
www.facebook.com/
dierenambulanceamsterdam

lalalalala

ANNEMIEK VAN KESSEL EN DR. MAARTEN TH. FRANKENHUIS
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40 Jaar Dierenambulance Amsterdam! Voordat we 
officieel een stichting werden, was Henry Keizer met 
dierenhulpverlening begonnen vanuit de Centrale 
Doktersdienst. De Centrale Doktersdienst was, we 
spreken over begin jaren 1970, een zeer moderne 
service voor mensen die buiten kantoortijden een 
dokter nodig hadden, of die vervoerd moesten worden. 
Dieren werden er een beetje bij gedaan en ook zij 
werden vervoerd in humane ambulances. Toen de 
Centrale Doktersdienst verder professionaliseerde 
en de zijtak van het vervoer van dieren wilde gaan 
afstoten nam Henk Peters, de man die wij beschouwen 
als onze officiële oprichter, voor één gulden de rechten 
op deze dienstverlening over. Vervolgens werd er 
geld geleend bij de bank en werden er twee humane 
ambulances overgekocht en helemaal omgebouwd 
voor dieren. Op 8 mei 1978 schrijft Henk Peters de 
Stichting Centrale Dierenambulance in bij de Kamer 
van koophandel. Wij zijn geboren!

Er is veel veranderd in 40 jaar. Onze opleidingen zijn 
enorm verbeterd, ons materiaal is doorontwikkeld 
en onze ambulances zijn van veredelde bestelbusjes 
volwaardige medische units geworden. Ook onze 
visie op dierenwelzijn is enorm veranderd, zelfs in 
deze relatief korte periode van 40 jaar. Waar in 1984 
de officiële opening van het nieuwe pand van de 
Dierenambulance op de Hoogte Kadijk door een 
circusolifant werd verricht, zou dat tegenwoordig 
ondenkbaar zijn. Recent hadden we een discussie 
over het al dan niet redden van muizen - ja dames en 
heren, die helpen wij ook! En dat is een van de mooie 
zaken van ons werk, dat die visie nog steeds volop 
in ontwikkeling is. We voeren regelmatig discussies 
met elkaar over waar de grenzen liggen van onze 
hulpverlening en welke waarden voor ons belangrijk 
zijn. Dat zijn interessante discussies omdat de mensen 
die bij ons werken zulke verschillende achtergronden 
hebben en daarmee zoveel verschillende visies 
meebrengen. Voor ons geldt: elk dier heeft waarde 
en wij maken geen onderscheid tussen dieren die wij 
leuk vinden (denk aan vossen en huisdieren) en dieren 

die wij niet leuk vinden (denk aan duiven of 
meeuwen). Wij geloven in de uitspraak van 

Gandhi: de beschaving van een maatschappij 
kun je aflezen aan hoe er met dieren 
wordt omgaan. 

Je zou denken dat er in een land 
als Nederland goed is nagedacht 

Op 12 mei hield directeur Margje 

de Jong een prachtige speech. 

Voor iedereen die hem gemist 

heeft is hier de kans hem alsnog 

te lezen. 

"Dieren werden er een beetje 
bij gedaan en ook zij werden 

vervoerd in humane ambulances."

6
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over dierenwelzijn. Grappig genoeg zie je dat in de 
wetgeving het leuke of niet leuke aspect van dieren 
impliciet wel degelijk een rol speelt. Dierenwelzijn is 
een lappendeken van soms tegenstrijdige voorschriften 
en met name over wild levende dieren die niet ernstig 
bedreigd zijn is weinig is nagedacht. Een voorbeeld 
hiervan is de Europese regelgeving omtrent de 
waterschildpadden. Deze schildpadden, die je soms 
met mooi weer in de sloten en vijvertjes ziet zitten, 
komen hier van nature niet voor. Ze worden soms 
losgelaten door mensen die ze als huisdier hielden, 
en ze overleven redelijk goed. In Europa heeft men 
nu een houdverbod en een vervoersverbod voor deze 
schildpadden afgekondigd. Nederland is uiteraard 
gehouden deze Europese wet uit te voeren. Gelijktijdig 
hebben wij in Nederland de zorgplicht voor elk 
dier dat in nood verkeert. Wat moet je nu doen als 
een wildlevende waterschildpad gewond raakt? 
Geconfronteerd met deze vraag gaf het Ministerie 
toe dat ze de consequenties van deze Europese wet 
wellicht onvoldoende hadden overzien maar dat ze 
geen overgangsperiode konden instellen en dat beide 
wetten door ons moesten worden nageleefd. Gelukkig 
hebben we in Amsterdam een gemeente achter ons 
staan die meer druk op de landelijke regelgeving kan 
uitoefenen dan wanneer wij bijvoorbeeld in Zuidoost-
Beemster zouden rijden. Maar dit soort antwoorden 
blijft mij toch verbazen. 

Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat er weinig 
visie op wildlevende, niet bedreigde dieren is, is de 
vogelgriepuitbraak van vorig jaar. Die uitbraak trof 
eigenlijk uitsluitend wildlevende watervogels. De 
regels voor de pluimveesector, die weinig problemen 
ondervond, waren meteen kristal helder. Alle 
voorschriften rondom kleding en ontsmetting stonden 
meteen online bij de NVWA. Maar de regels voor de 
dierenambulances in het land, die al die stervende 
of overleden wildlevende vogels moesten helpen en 
opruimen, waren dat absoluut niet. Toen ik belde met 
de NVWA om naar de voorschriften te informeren 
werd mij te verstaan gegeven dat wij gewoon uit de 
buurt moesten blijven van die vogels. Ik vraag me dan 
af wat de officiële instanties denken dat er gebeurt 
met de wildlevende dieren die massaal overlijden. 
Denken ze dat ze oplossen? Dat de natuur zorgt dat 
al die honderden vogels die aanspoelen zonder enig 
risico voor de volksgezondheid in één dag verteren? 
Ze beseffen in elk geval niet dat er landelijk duizenden 

vrijwilligers bezig zijn om dit probleem te bestrijden. 
Misschien is de reden dat er niet over nagedacht wordt 
dat al die vrijwilligers zo stilletjes deze problemen 
tackelen. 

De dierenhulpverleners van de Dierenambulance 
Amsterdam streven drie strategische doelen na: 
wij bevorderen dierenwelzijn, wij ondersteunen de 
eigenaren van dieren die ons inschakelen en wij zorgen 
voor een gezonde stad voor dier en mens. Dat is vaak 
veel meer dan wat de meeste mensen verwachten 
wanneer ze aan een dierenambulance denken. Voor ons 
liggen ze vanzelfsprekend in elkaars verlengde. 

En daar staan we dan, 40 jaar na de officiële 
oprichting. Als we naar de toekomst kijken en ik zou 
mogen wensen waar we over 40 jaar staan, dan zou ik 
het fantastisch vinden als dierenambulances in 2058 
vanzelfsprekend als volwaardige hulpdienst zouden 
worden erkend. Nu doen we naar mijn mening ten 
onrechte soms nog voor vegetarische spek en bonen 
mee.

Hoeveel er ook is veranderd in de afgelopen 40 
jaar één ding is altijd gebleven: de grote liefde en 
betrokkenheid bij dieren van iedereen die bij ons werkt. 
Elk kuikentje, hoe lelijk en kaal ook, wordt met grote 
toewijding op een warmtedekentje gezet en krijgt 
met een miniatuur pipetje druppeltjes Roosvicee. 
Babymartertjes, agressieve ooievaars, vechthonden 
en duiven, heel veel duiven: alles wordt met liefde en 
aandacht verzorgd. Sommige dieren kunnen wij niet 
redden maar dan kunnen we wel het lijden beperken. 
Andere weten we te helpen en zij stappen na hun 
avontuur met ons weer fier de wereld in. Om een 
collega te citeren in een promotiefilmpje van een jaar 
geleden: ‘Het werk is niet altijd makkelijk, het is soms 
heel emotioneel, maar het is altijd wel heel écht.’

Na al die jaren lijkt het ons tijd om trots op onze gevel 
te zetten waar wij wonen. Daarom zijn we begonnen 
met het inzamelen van geld om dit te kunnen 
realiseren. Over een tijdje prijkt onze naam op het pand 
aan het Voorlandpad 2. Dan zijn wij ook voor burgers 
die ons fysiek zoeken beter vindbaar.

Het is geweldig om het 40 jarig bestaan te kunnen 
vieren. Zonder alle medewerkers die al die diensten 
hebben gedraaid in de afgelopen decennia hadden 
we dat niet gehaald. Ik wil jullie namens alle dieren 
danken voor jullie inzet! 

"Ze beseffen in elk geval niet dat 
er landelijk duizenden vrijwilligers 

bezig zijn om dit probleem  
te bestrijden."

"En daar staan we dan, 40 jaar  
na de officiële oprichting."
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Precies weet ik het niet 

meer en jammer genoeg 

staat er op de foto geen 

datum, maar het was ergens 

in 1978 dat de Poezenboot 
op de Singel lek raakte 
en dat de boot vol liep 

met water. De brandweer 

was bezig om het water 

uit de boot te pompen om 

te voorkomen dat die zou 

zinken en zes medewerkers 

van de Dierenambulance 

waren met medewerkers van 

de Poezenboot de katten 

uit hun verblijf aan het halen 

om ze te vervoeren naar een 

opvangadres. Later is de 

boot naar een werf gesleept 

en gerepareerd. Hoe de 

lekkage is ontstaan, is mij 

nooit bekend geworden.

ERGENS  
IN  

1978

Amsterdam kreeg te maken met een olieramp: 
twee schepen botsten op elkaar en een daarvan 

zat vol met stokolie. Gelukkig zitten er in een dergelijk 

schip allemaal aparte tanks dus niet het hele schip 

stroomde leeg, evengoed ging ruim 250 duizend liter 

het water in. Dat had grote gevolgen. Al snel kwamen 

de eerste meldingen over watervogels onder de olie. 

Met een boot van Waternet hebben we de vogels 

uit het water kunnen halen. Een dag later volgden er 

meer meldingen. Na overleg kwam er een speciaal 

telefoonnummer waar publiek melding kon doen van 

vogels die onder de olie zaten. Snel kwamen we er 

achter waar de vogels zich schuilhielden. Ik maakte 

een rooster en op die manier konden we gericht met 

meerdere ambulances te werk te gaan. We reden zo 

langs vele plaatsen en konden ze vangen. Soms waren 

ze te snel maar dan vingen we ze wel later op de 

dag. Dit hebben we bijna twee weken gedaan. Veel 

watervogels zijn gered maar voor veel andere kwam 

onze hulp te laat.

Er kwam een melding binnen dat er meerdere 

zwanen in het westelijk havengebied zwommen die 

licht tot zwaar onder de olie zaten. Dit ging niet om de 

olie van januari; een nieuwe olievlek had opnieuw veel 
vogels getroffen. Om te zien hoe groot de vlek was 

lag er een boot klaar die door Rijkswaterstaat geregeld 

was om de situatie te bekijken. Duidelijk werd dat het 

ging om een groep van ongeveer 75 zwanen. Terug 

op de meldkamer heb ik een plan van aanpak gemaakt 

en de volgende dag kon ik met ingehuurde boten van 

Rijkswaterstaat met twee teams het water op, om de 

besmeurde zwanen en enkele eenden te gaan vangen. 

Met een bepaalde werkwijze dreven we de zwanen met 

de twee boten een doodlopende haven in. Zo konden 

we er elke keer een aantal vangen. Sommige wisten 

te ontsnappen maar die kregen we bij een volgende 

ronde wel te pakken. Dit was de beste methode want 

op het open water is een zwaan moeilijk te vangen. 

Drie volle dagen hebben we met dezelfde mensen 

doorgewerkt en rond de 120 zwanen gered. Als wij aan 

wal kwamen stonden daar ambulances klaar om de 

zwanen naar de vogelopvang te brengen. Daar werden 

ze schoongemaakt. Na vijf weken waren ze weer 

aangesterkt en fit genoeg om vrijgelaten te worden 

op de plek waar ze waren gevangen. Bij het vrijlaten 

maken zwanen altijd een aanloopje op het water en 

vliegen dan weg. De meeste kwamen nu vliegend nog 

een keer terug en maakten een rondje boven het water. 

Was dit een dankjewel voor wat we hadden gedaan?

4  
JANUARI 

2011

JUNI 

2011
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DOOR CHRIS DE LA PENHA

Een redelijk zonnige dag verandert even na zeven uur ’s avonds in een totale nachtmerrie.  

Een vliegtuig had problemen, kon Schiphol niet meer bereiken en boorde 
zich in een flat. Om half negen kwam er een melding van de politie of wij 

ons wilden opstellen bij het politiebureau aan de Flierbosdreef. Daar zouden we 

meer informatie krijgen. Met vier ambulances stationeerden wij ons daar. Er was 

grote kans dat er ook dieren bij de ramp waren betrokken en vanaf deze plek 

konden we binnen drie minuten ter plaatse zijn. Er kwam veel ramptoerisme op af 

en het verkeer dreigde helemaal vast te lopen. Hulpdiensten hadden problemen 

om er door te komen. Enkele medewerkers van de Dierenambulance kregen 

een veiligheidsvest en we gingen het verkeer maar regelen. Dan hadden de 

hulpdiensten het makkelijker om erdoor te komen en zo maak je je nog nuttig. 

Later werd het gebied hermetisch afgesloten voor verkeer. Twee dagen lang is er 

24 uur een ambulance paraat gebleven in de Bijlmermeer voor de dierenhulp. We 

hebben in die tijd verschillende huisdieren zowel levend als overleden vervoerd.

4  
OKTOBER 

1992

De vuurwerkramp in Enschede. Ook hier 

was de Dierenambulance Amsterdam 

bij betrokken. Er werd een coördinator 

aangesteld en die zorgde ervoor dat er 

continu dierenambulances beschikbaar 

waren in Enschede. Wij konden twee 

ambulances inzetten en hebben onze 

hulp geboden voor het vervoeren van 

dieren die nog in huis waren, maar ook 

van gewonde en overleden dieren.

13  
MEI 

2000

Wat hebben we veel meegemaakt de afgelopen 40 jaar! Veel ritten en gebeurtenissen blijven 
je altijd bij. Van de duif op de Dam, die visdraad om zijn pootjes had en daarmee vast kwam te 
zitten aan een passant die de duif aan het voeren was. Of een aangereden hond op het spoor 
die zo ernstig gewond was dat de dierenhulpverlener en ik ons grote zorgen maakten dat hij 
het niet zou redden. Maar na een paar operaties en revalidatie kwam de eigenaar met zijn hond 
een grote taart brengen op onze meldkamer! Naast deze bijzondere ritten rondom één dier 
hebben we ook zeer grote gebeurtenissen meegemaakt.  
We beginnen ergens in 1978...

40 JAAR HOOGTEPUNTEN  
DIERENAMBULANCE AMSTERDAM
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De afmetingen van dit smakelijke leesvoer zijn 14cm. 
breed, 22 hoog, 2 dik. Dus een goed apporteerbaar 
boekje, echter inhoudelijk met 256 blz. een boek 
zonder -je. De kaft is tamelijk slap, evenals gelukkig de 
ruggegraat, waardoor het boek vrij goed ópenbaar is 
zonder dat het dicht wil springen als een geschrokken 
oester, bijvoorbeeld als je met één hand aan de hond 
wilt lezen. Verder zijn lettertype en opmaak aangenaam 
en precies ruim genoeg gezet (compliment voor 
drukker, opmaker en uitgever) en met heerlijk veel 
tussenkopjes, wat de leesbaarheid enorm bevordert. 
De bijgaande foto’s, meestal van geredde dieren 
dus net zo ontroerend als u al kunt vermoeden, zijn 
niet zo groot, zo talrijk of zo kleurrijk dat ik van een 
geïllustreerd boek zou willen spreken, integendeel ze 
zijn vrij grauw – waaraan we natuurlijk de schappelijke 
prijs danken.

BOEK EN JUBILEUM
Schrijfster Annemiek van Kessel (‘Let niet op de 
rommel’ over bewaarzucht; ‘Gevangen in Nepal’ 
over een onfortuinlijke reiziger; ‘Zieleroerselen’ 
over psychiaters) was bij een vriendin toen die de 
Dierenambulance liet komen voor een duif in nood. 
Annemiek stelde toen de vraag die de titel van 
haar boek is geworden – waarmee ze misschien 
tevens discussie oproept over prioriteiten in de 
dierenhulpverlening. In de praktijk hanteert de 
Dierenambulance Amsterdam (voortaan DA) die 
prioriteiten overigens wel, dit voordat u denkt dat voor 
elk insect een grote auto uitrukt.

Van het een kwam het ander, en 
zo maakte Annemiek een jaar 
lang ritten van de ambulance 
mee, bezocht ze cursussen en 
dergelijke, om er een boek over 
te schrijven. En allengs ontstond 

ook het idee om dat boek te laten uitkomen ongeveer 
tegelijk met de veertigste verjaardag van de DA , zij het 
dus niet in opdracht. En ik ben nu zo vrij om het toch 
maar een jubileumboek te noemen.

Dit alles wordt ruimer uitgelegd in de Verantwoording, 
die u deze keer maar niet moet overslaan, evenmin 
als de historische bespiegelingen in het Woord vooraf 
door ex-Artis-directeur Maarten Frankenhuis. 

OPZET EN INHOUD
Voor mij staat of valt een boek al bij een goede 
inhoudsopgave en goede hoofdstuktitels, en hier 
komt ‘Rijden jullie…’ met vlag en wimpel door mijn 
kwaliteitscontrole: 18 hoofdstukken van verschillende 
lengte, met vaak pakkende titels. Meermalen met een 
ondertitel in de inhoudsopgave, die dan bij opslaan 
geen ondertitel blijkt maar een tussenkopje bij een 
paragraaf. Sommige hoofdstukken hebben dat niét, 
wat ik eerst wat inconsistent vond maar later via ‘niet 
zeuren Toon’ vond bijdragen aan prettige variatie. 

Verder staan er in raster korte extra stukjes met 
gerichte informatie over bijvoorbeeld reptielen, 
oververhitte honden of andere dierenhulpdiensten; 
dat wordt allemaal rustig vorm gegeven, dus niet bont 
en dansend zoals op allerlei dolzinnige websites. Die 
rasterstukjes duiken op wanneer het rijverslag daartoe 
aanleiding geeft; wie dat niet systematisch genoeg 
vindt ontneemt zichzelf leesgenoegen maar kan verder 
ook andere bronnen raadplegen, waarvan de auteur 
achterin ampel melding maakt – tevens met een lijst 
van nuttige websites (waarvan er ook een aantal in de 
hoofdstukken staan, zonder dat die in de lijst herhaald 
worden, hèhè, eindelijk een kritiekpuntje). 

Hoofdstuk 1 behandelt de geschiedenis van de 
dierenambulance in het algemeen en van de DA in het 

JUBILEUMBOEKBESPREKING: HET ANTWOORD IS JA!

‘RIJDEN JULLIE  
OOK VOOR DUIVEN?’

DOOR TOON VAN DER AA

Eigenlijk kneep ik ‘m een beetje: stel dat ik dit ‘jubileumboek’ niet goed vind, moet ik het dan in het blad van 
de jubilaris afbranden? Zoiets doe je toch niet? Ik bleek me weer voor niets druk te hebben gemaakt: ‘Rijden 
jullie ook voor duiven?’ is een prachtig cadeau geworden voor de 40-jarige Dierenambulance Amsterdam. En u, 
u bent binnenkort toch ook jarig? (Niet mekkeren, het antwoord is ja!)
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bijzonder, ongeveer zoals de auteur dat zelf al in de 
vorige ‘Onderweg voor Dieren’ beschreef maar dan 
uitgebreider. Daarbij krijgt hofstad Den Haag de eer 
die het toekomt als eerste plaats in Nederland met een 
dierenambulance.

Daarna dan de inhoudelijke hoofdstukken, met 
Annemiek van Kessel als waarnemer van de dagelijkse 
praktijk. Dat laatste meestal als derde persoon in de 
uitgerukte of patrouillerende auto (zo kun je het wel 
noemen als je zonder onderbreking van de ene naar de 
andere oproep rijdt), maar een enkele keer met meer 
algemene informatie vanuit de koffiekamer, zoals over 
de stadsecologie. Die afwisseling maakt het boek extra 
leesbaar, wat het door Annemieks vlotte en foutloze 
schrijfstijl toch al zou zijn.

DE STRAAT OP, DE HUIZEN IN, HET 
STRUWEEL BEDWONGEN
Wie gaat er nu niét iets te laat het huis uit naar het 
werk om even te kijken naar het subhoofdstukje ‘Een 
egel met een kegel’. Wie laat de prak niét aanbranden 
om vlug even te zien wat een pinguïn hier doet (u zult 
verbaasd staan...!). Wie gaat niét een beetje te laat 
en/of geïnspireerd naar bed dankzij de hoofdstuktitel 
‘Pak me dan, als je kan’. Ikzelf vind het bed overigens 
buitengewoon geschikt voor de waargebeurde 
verhalen van bijrijder Annemiek – vandaar dat ik vurig 
hoop op een boek met een slappe ruggegraat en een 
ruime witmarge in het midden. Ik spring dan (figuurlijk, 
al heb ik nu losse vellen op een rij voor me liggen) van 
het ene hoofdstuk over het andere heen vooruit of 
terug, hapsnap lezend totdat ik volkomen inefficiënt 
het hele boek uit heb, maar u hebt misschien meer 
discipline. 

Al vertellende introduceert de schrijfster niet alleen 
vele dieren maar ook vele vrijwilligers en vaste 
krachten van de DA, uiteraard vooral maar niet alleen 
de wagenberijders. Ik kan niet beoordelen of álle meest 
verdienstelijke werkers genoemd worden, maar ik gun 
het ze zeer want zij en hun soortgenoten van andere 
hulpdiensten zijn de bloem der natie.

Het vormt de kern van het hele boek, die rijverslagen, 
waarbij de ambulancemensen de hele stad doorkruisen, 
bij de hele bevolking binnenkomen en de hele 
stadsnatuur en ommelanden doorstruinen. Echter ik 
wil niet teveel prijsgeven van die verhalen, om u het 
boek te laten kopen maar ook om uw toekomstige 
leesgenoegen niet te verpesten. Raad bijvoorbeeld 
eens wat voor dier Fluffie is. Neee, hartstikke koud…! Of 
Rosalinde. Jammer, alweer fout wed ik; ze heeft wél iets 
te maken met Vet Amsterdam, dat ook al niet is wat u 
waarschijnlijk denkt maar dat een overlap heeft met de 
DA en eveneens aandacht krijgt in het boek. 

Bij al die verheffende maar geregeld ook tragische 
anekdotiek verwaarloost de schrijfster een gepaste 
mate van diepgang en maatschappelijke inbedding 
niet; zo wijst ze op het verband tussen mishandeling 
van dieren, kinderen en levenspartners.

Dit laatste maakt het boek nog niet zwaar op de hand, 
integendeel, het is heerlijk en informatief leesvoer, dat 
u weg kunt schrokken als een hondje of in partjes op 
kunt knabbelen als een eekhoorntje. Voer is niet meer 
relevant voor de duif (een andere dan die uit de titel) 
waarvoor hulp te laat kwam en die na gedane arbeid 
in de wagen aanleiding gaf tot een meligheid, die 
liefhebbers van cabaretier wijlen Toon Hermans zullen 
begrijpen: “Doif is dood”. 

‘Rijden jullie ook voor duiven?’ is niet het eerste boek 
over dieren(hulpverlening), zelfs niet het eerste over 
de Dierenambulance. Het is wel bijzonder, en een 
boek om te hebben – en om te kríjgen, bijvoorbeeld 
als (verjaardags)cadeau. En u bent binnenkort jarig, 
hadden we hierboven afgesproken.

Rijden jullie ook voor duiven?  
Verhalen uit de dierenambulance

Door Annemiek van Kessel 

Uitgeverij De Kring 

2018

ISBN 978-94-6297-093-9

€ 16,50
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ONZE
HELDEN
Zonder de brandweer van 
Amsterdam zouden er veel dieren 
door een noodlottig ongeval 
gestorven zijn. 

1978-2018
Een brand! Er is nog een hond in het pand. “Ik stik.” 
De brandweermannen snellen naar binnen en komen 
met een hond die in shock is naar buiten. Hij heeft 
lang in de rook gelegen, snel zuurstof toedienen. Een 
kat zit hoog in de boom. “Het is toch best wel hoog!” 
Een brandweerman klimt omhoog. Plons! Een paard 
valt de gracht in. “Ik ben geen zeepaard, help mij!” 
De brandweermannen spannen een touw en trekken 
haar eruit. “Vaarwel.” Het hartje van een duif stopt 
ermee en de brandweermannen beginnen met de 
reanimatie. 

19 maart 2018 
“Tringgg!” Twee nieuwsgierige collega’s van de 
Dierenambulance, Cas en Madelon, staan voor 
brandweerkazerne Victor aan de Dapperstraat te 
Amsterdam en bellen aan. 

De deur wordt opengedaan door een brandweerman 
die voldoet aan het beeld dat wij van hem kennen. 
Goed gespierd, breed lachend, inclusief de nodige 
humor. Kijk, daar houden wij van: het type ‘voor niets 
terugdeinzen, en altijd de handen uit de mouwen 
steken.’ Niets is hem te gek en niets is onoplosbaar. 
“Mogen we een interview afnemen ter ere van ons 
veertigjarige jubileum?”

Vijf minuten later zitten we in een kantoortje met 
Olm die al 23 jaar bij de brandweer werkt. Onder het 
genot van een drankje opent Madelon het gesprek: 
“Je weet dat jullie de helden van de Dierenambulance 
zijn hè.” “Andersom ook,” reageert Olm. 

Onze eerste vraag is hoe de samenwerking tussen de 
brandweer en de Dierenambulance eruitziet. “Jullie 
meldkamer belt ons op het moment dat het voor jullie 
niet haalbaar is om een dier te redden. Daarbij kun je 
denken aan een kat in een hoge boom, een vogeltje 
tussen een spouwmuur of een vastgevroren zwaan 
op het ijs. En uiteraard de dieren uit een brandend 
gebouw.” Het klopt dat wij, wanneer een passant 
ons belt, eerst zelf op pad gaan om te kijken of het 
ons lukt. Is de boom te hoog, is er geen doorgang 
naar de spouwmuur of is het ijs onbegaanbaar, dan 
belt onze meldkamer de brandweer om assistentie. 
De mannen springen dan op de auto en komen ter 
plaatse. Wij wachten op de brandweermannen die het 
dier bevrijden en aan ons overhandigen. Wanneer de 
situatie het toelaat, gaan ook wij mee in zo’n bakje 
dat ons meters omhoog brengt om, bijvoorbeeld, 
die kat veilig op te vangen. “Soms krijgen we bij een 

DOOR MADELON KIEFT EN CAS AAFTINK
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"Meldingen van de dierenambulance 
krijgen bij de brandweer soms  
zelfs PRIO 1: hoogste spoed"

melding van jullie zelfs Prio 1 – de hoogste spoed voor 
brandweer, met gebruik van geluid- en lichtsignalen – 
maar ook met minder haast gaan we gewoon!”

We vragen Olm of hij wel eens het idee heeft dat ze 
voor niets komen waarop hij vrolijk antwoordt dat dit 
praktisch niet voorkomt. “Het is wel eens gebeurd dat 
jullie belden omtrent een duif op een schoorsteen. Wij 
hadden toen wel al onze bedenkingen of er iets aan de 
hand was, want het was winter en zo’n schoorsteen is 
lekker warm. Maar we gingen en we handelden gewoon. 
Op de ladder bij de schoorsteen aangekomen vloog de 
duif geïrriteerd weg. Dit was een uitzondering; als jullie 
ons bellen is er vaak wel echt wat aan de hand.“

We vertellen: “Soms worden we door een passant 
gebeld dat er een kat in een boom zit te miauwen. 
Vaak zit het dier er al de hele dag in, maar als het nacht 
wordt, kunnen mensen er niet van slapen.” Volgens Olm 
komt elke kat wel uit een boom; ze hebben nog nooit 
een kattenskelet in een boom zien hangen. “Dat komt 
omdat júllie ze eruit halen,” antwoordt Madelon.  

“Heb jij in de 23 jaar dat je bij de brandweer werkt 
veel verandering gezien in de samenwerking tussen 
onze organisaties?” vragen wij. Volgens Olm rijdt 
de brandweer nu veel vaker ritjes voor en met ons 
dan vroeger. Hij denkt dat het komt doordat de 
dierenambulance gegroeid is en dat het vroeger 
minder bekend was dat de brandweer ook voor dieren 
rijdt. “Maar jullie zijn met een goede opleiding en een 
nieuwe meldkamer veel professioneler geworden en 
kunnen problemen vaak zelf oplossen. Tegelijk weten 
jullie dat wij helpen waar nodig. Wij rijden immers voor 
mens en dier!

De dierenambulance in drie woorden? “Goed, 
prachtig, geweldig. Geen enkel slecht woord over de 
dierenambulance.” 

Ondertussen is Henk, een brandweerman met 31 jaar 
ervaring, bij ons komen zitten. We vragen ook hem naar 
bijzondere herinneringen en de verhalen barsten los. 
De mannen vertellen over ritten met katten, waarvan 
er één een keer verstrikt geraakt was in prikkeldraad.  
Ze kregen de kat er niet uit, dus een collega die het 
zat was, knipte het prikkeldraad door om hem zo snel 
mogelijk naar de dierenarts te brengen. Een prima 
actie natuurlijk, maar de kat plaste van schrik midden 

in het gezicht van die collega. De kat is vervolgens met 
prikkeldraad en al door de Dierenambulance naar de 
dierenarts gebracht en heeft het gelukkig overleefd. 

Een andere kat sprong tijdens zijn tocht op de ladder 
naar beneden op de brede rug van de brandmeester 
en klauwde zich vast. Vanwege het postuur van de 
brandmeester lukte het hem niet om de kat van zijn 
rug te krijgen. Uiteindelijk is de kat gevangen. Zowel 
kat als brandmeester maakten het na afloop naar 
omstandigheden goed. 

Een derde kat zat in een grote dennenboom in een 
binnentuin. De boom was niet makkelijk te beklimmen, 
dus trokken ze met een touw de boomtop naar 
beneden. Helaas liet het touw los, dus zwiepte de kat 
heen en weer. Gelukkig werd hij niet afgevuurd. De 
volgende dag kwam de kat zelf naar beneden. 

OLM EN HENK
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Ook komen de brandweermannen veel andere dieren tegen. Zo zat er 
in IJburg een zwaan op het ijs vast. Die hebben ze met een tik op het ijs 
losgekregen. Henk vertelt over het zuurstof toedienen bij konijnen en het 
reanimeren van een pony. Olm weet nog dat ze een hond met een touw uit 
de gracht gevist hebben. Er blijkt zelfs een apart duikteam te bestaan dat 
mensen en dieren te water kunnen redden.  

Een van ons, Cas, herinnert zich een hondje te water waarvoor zowel 
brandweer als politie uitgerukt waren. Ter plekke aangekomen, was de 
brandweer de bulldog aan het reanimeren. Helaas kwam het hondje niet 
meer bij, maar Cas was onder de indruk van de betrokkenheid van de 
brandweer. Het komt geregeld voor dat de brandweer eerder ter plaatse 
is dan de Dierenambulance en dan bijvoorbeeld een hond of kat aan de 
zuurstof aantreft. Wij kunnen hem dan netjes naar onze wagen verplaatsen, 
doorgaan met de eerste hulp en naar de dierenarts rijden. 

“Hoe het over 40 jaar zal gaan?” Olm begint over drones. Hij lacht. “Het 
zou vast beter worden, zolang datgene wat goed gaat maar zo blijft.” 
Madelon: “Jullie zijn ons verlengstuk: daar waar wij moeten stoppen, gaan 
jullie nog een stapje verder.” 

Onze helden, op nog 40 jaar (en nog wel meer) met dezelfde 
collegialiteit en samenwerking!

Ter ere van de prettige samenwerking met de 
Brandweer hebben we er in dit nummer meerdere 
ervaringenverhalen over overgenomen. 

In 1989 kregen Ralph en ik een 
melding over een Duitse herder die 
drie hoog achter op de waslijnen 
stond. Dit was een prioriteitsrit 
dus hadden wij er aardig de vaart 
in. De eigenaar was niet thuis 
dus lieten wij de politie en de 
brandweer komen. We waren bang 
dat de hond bij een verkeerde 
beweging van de waslijnen af zou 
vallen. Dat wilden we voorkomen 
dus snel handelen was een 
noodzaak. De politie en brandweer 

kwamen tegelijkertijd aan in de 
Borneostraat. Aangezien wij niet 
bevoegd zijn om een woning te 
betreden waren we blij dat deze 
hulpdiensten vlot ter plaatse waren. 
De bovendeur was uiteraard op 
slot dus de politie moest de deur 
forceren. Dat ging niet makkelijk 
dus werd het openstaande raampje 
boven de deur stukgeslagen. 
De dunste agent ging er als een 
lenige slang doorheen. Nu kon van 
binnenuit de deur opengedaan 
worden. Vervolgens gingen we 
heel rustig naar binnen want de 
hond moest niet schrikken of 
dusdanig blij worden dat hij zijn 
concentratie zou verliezen. Eenmaal 
binnen zagen we de hond op de 
houten waslijnhouders wiebelen. 

De eigenaar had zijn raam open 
laten staan; het waren van die 
houten schuiframen, die je omhoog 
kon doen. Binnen overlegden 
wij hoe we dit het beste konden 
aanpakken. We moesten koste wat 
kost voorkomen dat de hond zou 
vallen. Een agent merkte op dat 
de hond zou kunnen bijten. Ralph 
en ik antwoordden dat dit wel zo 
kon wezen, maar dat de hond nú 
geholpen moest worden. Ik zei: "Bij 
‘drie’ trekken we de hond in een 
keer naar binnen.” Samen met een 
brandweerman telde ik tot drie 
en greep de hond bij nek en kont 
naar binnen. Geweldig dat het was 
gelukt, dit was weer een goede 
samenwerking met brandweer en 
politie! 

HERDERSHOND OP 
DE WASLIJNEN
DOOR CAROLINE OORNINK
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De melding was van een mevrouw die liet weten 
dat zij haar twee katten had kunnen meenemen uit 
haar brandende woning. De dieren liepen nu veilig 
rond op de begane grond in de algemene ruimte. De 
mevrouw wilde graag weten wat de mogelijkheden 
waren om de dieren tijdelijk ergens anders te plaatsen. 
Centralist Ineke vertelde dat de eigenaresse met de 
Dierenopvang Amsterdam kon bellen om tijdelijk 
pension te regelen. De eigenaresse van de katten 
besloot de situatie nog even aan te kijken en eventueel 
daarna naar de Dierenopvang Amsterdam te bellen.

Inmiddels was de avonddienst overgegaan in de 
nachtdienst, samen met collega Shauna en centralist 
Jolanda. Er kwam een melding binnen: het bleek 
de meldkamer van de politie te zijn. Zij vroegen om 
assistentie bij de eerdergenoemde woningbrand op 
de Sloterkade. Daar zou een kat behandeld worden 
met rookvergiftiging door ambulancepersoneel in een 
mensenambulance. De kat was door de brandweer 
uit het brandende pand gehaald en aan de GGD 
overgedragen voor zuurstoftoediening. Het was een 
verwarrend moment vanwege de eerdere melding in de 
avonddienst omtrent de twee katten die gered zouden 
zijn. Was dit soms een van de twee katten ...? Al snel 
bleek het om een kat te gaan op hetzelfde adres, maar 
van een andere etage.

Bij aankomst werden wij door een coördinator van 
de politie begeleid naar de mensenambulance van de 
GGD. Hij vertelde ons dat er nog een andere kat in het 
brandende pand was en dat de brandweer nu bezig 
was om hem eruit te halen. 

De kat in de ambulance bleek inderdaad 
rookvergiftiging opgelopen te hebben en lag los 

op de brancard aan de zuurstof. Ik attendeerde de 
hulpverlener van de GGD erop dat het een onveilige 
situatie was om de kat op deze manier aan de zuurstof 
te leggen. Katten met rookvergiftiging kunnen na 
zuurstoftoediening namelijk vreemd gedrag vertonen, 
bijvoorbeeld wild worden, waardoor een gevaarlijke 
situatie kan ontstaan. Mijn collega Shauna ging meteen 
volgens protocol de zuurstofkist in orde maken in onze 
ambulance, zodat wij de kat veilig konden vervoeren. 
De zuurstofkist is een ideale en veilige manier om een 
kat met rookvergiftiging te vervoeren. De kat zit daar 
veilig in en tegelijkertijd wordt er zuurstof toegediend. 
Ook is het belangrijk het dier goed te blijven 
observeren met het oog op shockgevaar. Er kunnen 
door het inademen van hete rook organen verbrand 
zijn en ook verbranding van het gehemelte is mogelijk. 

Na overname van de kat zijn wij onmiddellijk samen 
met de eigenaren naar het Medisch Centrum voor 
Dieren (MCD) gereden. De eigenaar van de kat 
vertelde ons dat hij alles verloren was door de brand 
en dus geen middelen had om de kosten te betalen. 
Wij vertelden hem dat het later allemaal wel goed 
zou komen en dat de kat nu prioriteit was. Nadat 
we het dier en de eigenaar hadden afgeleverd bij 
het MCD kregen we de melding dat de brandweer 
ook de tweede kat uit het pand had gehaald en 
in de mensenambulance opnieuw aan de zuurstof 
had gelegd. Ook deze kat had een rookvergiftiging 
opgelopen. Bij aankomst hebben wij de kat 
overgenomen van de GGD en reden opnieuw naar het 
MCD. De katten zijn door het MCD overgenomen en 
hier in de zuurstofkast geplaatst. 

Het is fijn en belangrijk om met dit soort meldingen 
samen te werken met de hulpdiensten!

KAT AAN DE ZUURSTOF
‘DIEREN- EN MENSENAMBULANCE WERKEN SAMEN’

DOOR ROB EGAS EN SHAUNA BROWN

ALS DIERENHULPVERLENER OP DE DIERENAMBULANCE IS GEEN DIENST HETZELFDE. ZOALS 
OOK DEZE AVOND- EN NACHTDIENST. TIJDENS DE AVONDUREN KREEG DE MELDKAMER EEN 
TELEFOONTJE DAT ER EEN WONINGBRAND ZOU ZIJN OP DE SLOTERKADE.
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Het was in de winter 1995-1996. De 
eerste vorst meldde zich al vroeg, 
gelukkig duurde dat maar een paar 
dagen. Tot op 5 december de win-
terprik stevig toesloeg. De nachten 
werden koud, minstens tien graden 
onder nul, en een dooiperiode zat 
er voorlopig niet in. Na een week 
van flinke vorst kwamen er veront-
ruste telefoontjes binnen met de 
vraag: “Meneer, wat kan ik voor de 
vogels doen?”

‘Een schoteltje met suiker, opgelost 
in water, en daar dan een kopje 
omgekeerd in zetten,’ was ons 
advies. ‘De vogels moeten kunnen 

drinken maar ze mogen niet badde-
ren, anders bevriezen ze. En al het 
voer wat u kan vinden: pinda’s in 
een netje of aan snoer, broodkrui-
mels, spekzwoerd, stukjes brood 
met pindakaas, vetbollen, zaden, 
blikvoer zoals mais of doperwten, 
kapotgeslagen noten, zonnebloem-
pitten, beurs fruit, gekookte rijst, 
enzovoort, zolang het maar niet te 
zout is.’ 

Na twee weken waren de grote 
plassen zoals de Sloterplas, het Ab-
coudermeer en de grachten aardig 
dicht gevroren. De telefoon ratelde 
de hele dag door met de vraag: 
“Meneer van de vogelopvang, kunt 
u niets doen? Al mijn AOW gaat op 
aan gulden broden voor de meer-
koeten, zwanen en eenden hier in 
de buurt.” Ik plaatste een oproep 
in een weekblad en de kop luidde: 
‘DE TOEVLUCHT ZOEKT HULP!’. 
En dat deed wonderen. Er kwamen 

broden, zakken rijst, eendagskui-
kens, roomboter kerstkransjes, 
zaden en granen en vis. De Die-
renbescherming, de Sligro, lokale 
supermarkten, de visboer: iedereen 
stond voedsel af of gaf geld voor 
de vogels. 

Maar wie bracht het bij de vogels in 
de wakken...? De vogelwerkgroep 
van de Ouderkerkerplas kwam met 
negen man helpen om brood in 
kleine blokjes te snijden en in vuil-
niszakken te verpakken. Particulie-
ren kwamen twee keer per dag het 
voedsel ophalen en reden die naar 
plaatsen waar vele watervogels zich 
hadden verzameld.                                            

En natuurlijk reed de Dierenam-
bulance Amsterdam af en aan. De 
dierenhulpverleners liepen meerde-
re keren per dag de opvang binnen 
met ganzen zo uit het ijs gehakt, 
zwanen met ijspegels aan hun kont, 

VOGEL- EN ZOOGDIERENOPVANG  

DE TOEVLUCHT
GER ZANT, VAN VOGEL- EN ZOOGDIERENOPVANG DE TOEVLUCHT VERTELT OVER DE 
SAMENWERKING MET DE DIERENAMBULANCE AMSTERDAM IN EEN STRENGE WINTER, MEER DAN 
TWINTIG JAAR GELEDEN. 

DOOR GER ZANT
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verzwakte waterhoenen en meerkoeten, slappe 
reigers en futen. 

Sandra en Ralph reden op een dag op een van 
de Dierenambulances en hadden hun negen-
jarige zoontje Yascha bij zich, die onverwacht 
vrij was van school. Ze waren zo druk met de 
ambulance, dat ze mij vroegen of Yascha mee 
kon helpen brood te snijden. ‘Zolang hij zichzelf 
niet verwond, is het prima,’ was mijn antwoord. 
Inmiddels stonden er 150 kg bevroren eendags-
kuikens klaar (voor de reigers), twee kliko’s vol 
kleinvis, 22 dozen vol kerstkransjes, 27 kilo rijst, 
175 kilo gemengde granen en bijna 100 broden. 
Die broden werden door Yascha en mij in dob-
belsteentjes gesneden om als hapklare brok-
ken te voeren, gemengd met koekkruimels van 
gebroken kerstkransjes. We kookten pannen 
rijst, daar werd versnipperd roggebrood door-
heen gemengd. Hele emmers werden op de wal 
uitgestrooid en verorberd door de honderden 
hongerige watervogels die zich vaak al op de 
kant hadden genesteld om als eerste bij het voer 
te kunnen zijn. 

Na een dag hard buiten werken bij min vijf gin-
gen Yascha en ik binnen bij mijn hout gestookte 
plattebuiskacheltje zitten voor een mok warme 
soep. Het werd al donker en Yascha zat te knik-
kebollen bij de warme kachel. Ach, kijk hem nou, 
hij heeft zo hard gewerkt, dacht ik. Ik zat zelf 
ook al te knikkebollen en dacht aan morgenoch-
tend. Ik moest om 7 uur op en dan dit doen en 
dat doen... 

Toen Ralph en Sandra hun zoon kwamen opha-
len, lag Yascha te slapen met zijn hoofd op zijn 
armpjes rustend op een tafeltje. Hij was zo moe 
dat hij in slaap viel zonder zijn soep te eten. Ze 
maakten hem wakker. ‘Hoe ging het? Heeft hij 
goed geholpen?’ Vroeg Sandra. ‘Nou en of hij 
heeft goed geholpen, en hij kan snijden als de 
beste!’ zei ik. 

Sandra en Ralph werken nog steeds bij de 
dierenambulance. En Yascha...? Die is nu een 
bekende kok. Of zijn leerschool ooit bij de  
Toevlucht begon? Ach wie zal het zeggen.

Naschrift: Het inzamelen van diervoer en de dis-
tributie was voor vogelwerkgroepen uit Utrecht 
aanleiding om bij de Toevlucht te komen kijken 
hoe het een en ander georganiseerd was en de 
aanpak werd aan het einde van die winter voor 
de jaren daarna overgenomen.

Een van de ritten die ik nooit zal vergeten was die op  
31 december 2014. Het is een dag die in mijn geheugen 
staat gegrift. Er was ergens brand, een van de ergste 
dingen die er zijn. Zeker voor mij is het altijd emotioneel. 
Ik ben namelijk ooit mijn beste vriendin met haar twee 
lieve kinderen tijdens een brand verloren. 

Op deze oudejaarsdag in 2014 belde de brandweer ons 
vanwege een uitgebrand pand, waar een huisdier bij 
betrokken was. Toen wij ter plaatse kwamen, lagen de 
verkoolde brokstukken op straat en was de brandweer 
net klaar met het blussen. Helaas hadden ze een 
overleden kat aangetroffen. De eigenaar was niet thuis. 
Wij namen de kat van hen over en net toen wij weg 
wilden gaan, hoorden we dat de eigenaar thuiskwam van 
het boodschappen doen. Ze werd opgevangen door heel 
lieve buren. 

Wij moesten haar het vreselijke nieuws vertellen. De dame 
was in shock uiteraard, ze had juist nog even iets lekkers 
gehaald voor vanavond: voor haarzelf maar ook voor 
de kat. Vanwege het vuurwerk had ze het kattenluikje 
afgesloten. Ze was maar een half uurtje weggeweest. Ik 
zal haar ongeloof nooit vergeten. Het is verschrikkelijk: 
je gaat een half uurtje weg en bij thuiskomst ben je alles 
kwijt! Het is bijna niet te bevatten, maar brand is snel en 
verwoestend.

We vroegen of ze haar huisdier nog wilde zien en kort 
daarna zat ze wezenloos met haar overleden kat in haar 
armen.

De buren boden haar een slaapplek aan en alle hulp die 
ze nodig had, maar ze kon het allemaal nog niet plaatsen. 
Brand is altijd erg, maar 31 december is al helemaal een 
heel moeilijke datum. Iedereen viert die dag immers feest 
met elkaar.

Elk jaar met oud en nieuw denk ik weer aan deze vrouw 
en ik hoop dat ze in ieder geval weer een mooi nieuw 
huisje heeft en gelukkig is.

EEN VURIG  
OUD EN NIEUW

DOOR SANDRA OOSTERBERG

Iedereen viert feest met elkaar,  
maar deze mevrouw was alles kwijt.
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Al 40 jaar lang bestaat de Dierenambulance 
in Amsterdam. In de afgelopen vier jaar dat ik 
vrijwilligerswerk doe komen we heel vaak bij mensen 
terecht waarvan - zonder de Dierenambulance - hun 
huisdier wellicht in hun armen zou overlijden. Dat 
klink dramatisch, maar nu ik zelf een ziek huisdier heb, 
breekt het zweet me soms ook uit. Wat doe ik als ik 
na een avonddienst mijn lieve beestje erg ziek aantref 
in mijn woonkamer? Ik heb geen auto, mijn buren en 
vrienden slapen… Ik krijg er een akelig gevoel van in 
mijn maag. Dankzij mijn collega-vrijwilligers van de 
Dierenambulance kan ik de telefoon pakken en de 
Dierenambulance bellen voor hulp. 40 jaar geleden had 
ik geen kant op gekund!

Dankzij de Dierenambulance heb ik ook geleerd hoe ik 
eerste hulp moet bieden, wat ik niet en wel moet doen. 
Stabiliseren, het Dierenziekenhuis bellen of we terecht 
kunnen, portemonnee en sleutels pakken, kat in het 
bakkie doen en wachten tot mijn Reddende Engelen 
er zijn. Daardoor slaap ik een stuk rustiger. En met mij 
veel meer Amsterdammers die geen vervoer hebben, 
slecht ter been zijn of andere redenen hebben waarom 
ze niet zelf met een ziek of gewond huisdier naar de 
dierenarts kunnen.

AMSTERDAMMERS VOORKOMEN LEED
Naast de vele vrijwilligers, medewerkers en donateurs 
van de Dierenambulance zijn er nog veel meer mensen 
die belangrijk zijn voor de dieren in de stad. Eén van 
de dingen die mij de afgelopen jaren het meest heeft 
getroffen, zijn de vele lieve mensen die in onze stad 
wonen en die haar bezoeken. Want naast eigenaren, 
krijgen we jaarlijks ook duizenden telefoontjes van 

omstanders. Ze zien 
een dier in nood en 
bellen ons meteen. 
Ook al hebben ze geen 
band met het dier dat 
ze willen helpen. 

Zo troffen we een keer, hartje zomer, een Finse toerist 
aan die met een stuk karton schaduw bood aan een 
reiger met een gebroken vleugel. De man zat zelf te 
verbranden in de zon, het zweet liep zo van zijn hoofd 
zijn doorweekte T-shirt in. Maar hij was blij dat we er 
waren, en dat hij kon helpen. Dat hij meer leed kon 
voorkomen.

Een andere keer kwamen we aan in Amsterdam-Zuid, 
waar een Engelsman in een wetsuit in een sloot stond 
om een waterhoentje dat klem zat te helpen. Bibberend 
van de kou stapte ik naast hem de sloot in en samen 
bevrijdden we de ijskoude vogel.

En dan de ontelbare keren dat we gebeld werden voor 
een gewond vogeltje. Dat gaat vaak zo. Nog voor de 
ambulance stil staat, omringen tien kinderen de auto. 
Allemaal tegelijkertijd leggen ze uit wat er is gebeurd. 
Hoe het vogeltje wankelend de straat op liep en bijna 
overreden werd door een taxi. In een stoet lopen we 
dan naar een open schoenendoos in de berm. Ze 
hebben een prachtig nestje gemaakt van zacht gras en 
takjes en hebben wat brood en water voor het beestje 
neergelegd. En altijd als ik opkijk, staat een paar meter 
verderop een moeder of vader die glimlachend toekijkt 
hoe haar kinderen de wereld een beetje mooier maken. 
En ze heeft gelijk, ze mag trots zijn op haar kroost! 
Haar kinderen willen een gewond dier helpen, zij belt 
de Dierenambulance, vrijwilligers en medewerkers 
staan paraat, en donateurs zorgen ervoor dat we 
kunnen blijven bestaan.

SAMEN EEN GROOT HART
Dankzij elkaar kunnen we de dieren helpen. 
Medewerkers, vrijwilligers, donateurs, omstanders, 
dierenartsen, assistenten en eigenaren. We hebben 
elkaar nodig en de Dierenambulance brengt ons samen. 
Op naar de volgende 40 jaar waarin we opnieuw 
samen zorgen voor de dieren om ons heen!

AL 40 JAAR: 
VRIJWILLIGERS EN 
AMSTERDAMMERS  
STAAN SAMEN STERK
DOOR IRIS RAEMAEKERS
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Het was kwart voor zes, de aanvang van een 
avonddienst, ergens aan het begin van het 
nieuwe millennium. Alweer lang geleden, maar 
sommige dingen blijven je gewoon bij. Dat kan 
zijn omdat het heel zielig of naar was, maar soms 
ook omdat het eind goed al goed en achteraf 
gezien best wel grappig bleek. Dit stukje betreft 
de laatste categorie. 

We melden ons bij de dienstdoende centralist 
om de ritten op te nemen. Er staan er vier open. 
Maar of we allereerst even naar de Groen van 
Prinstererstraat willen gaan. Een man heeft 
gebeld dat er een container staat en hij hoort 
daar af en toe een klagelijk gemiauw uit komen. 
Aldaar aangekomen staat er inderdaad een grote 
oranje container voor de deur, een meter of vijf 
lang en anderhalve meter hoog. De container is 
voorzien van een deksel en afgesloten met een 
hangslot.

Eerst maar eens aanbellen bij het opgegeven 
huisnummer. Geen gehoor helaas!

Ik ga met mijn oor tegen de container aanzitten 
en na enige tijd meen ik ook miauw-geluiden te 
horen. Dat ding moet open, dat is duidelijk: maar 
hoe? Er lijkt ons maar een oplossing mogelijk … 
hier moet de brandweer bijkomen. 

Via de centrale vragen we om de komst van 
de brandweer en na nog geen tien minuten 
verschijnt er een indrukwekkende autospuit 
met zes brandweerlieden. We leggen hen het 
dilemma voor en een van de spuitgasten legt 
zijn oor ook te luisteren. En ja hoor, hij hoort het 
gemiauw ook! Er komt een grote betonschaar 
aan te pas en in no time krijgen we de deksel van 

de container open. Tot onze grote verbazing is 
de bak tot de nok toe gevuld met puin! Het zal 
toch niet dat daar ergens onder een kat klem zit? 
Dat moet wel: we hebben hem allebei gehoord. 
De brandweermannen maken een treintje en 
beginnen de container handmatig te legen. Al 
snel ligt er een enorme berg puin midden op de 
rijweg.

Na een half uur zwoegen zijn ze zo ongeveer op 
driekwart, als er een man naar mij toekomt die 
zegt: “Loop eens even mee.” Het blijkt de man 
te zijn die de melding heeft doorgegeven. “Uhh, 
leuk allemaal,” zegt hij. “Maar dit is niet de goede 
container.” Ik weet niet wat ik hoor! “Hoezo?” 
vraag ik. “U woont hier toch?” “Ja,” zegt de man, 
“maar de container die ik bedoel staat hier tien 
meter om de hoek!” Ik kijk naar de zwoegende 
brandweermannen, de berg puin midden op 
straat en de bodem die in zicht komt. Het lijkt 
mij niet verstandig de mannen van deze update 
op de hoogte te brengen. Bovendien zijn ze 
inmiddels tot de conclusie gekomen dat er geen 
kat in de bak zit. We bedanken ze hartelijk voor 
de moeite en ze vertrekken bezweet en al naar 
de kazerne. 

De container om de hoek blijkt een veredelde 
biobak en na enig graven vinden we daarin een 
katje van ongeveer een half jaar oud, dat in 
goede gezondheid verkeert. Ik voel me nogal 
opgelaten maar ben blij dat de brandweerman 
óók gemiauw had gehoord uit de mega-bak puin. 
Blijkbaar werkt het brein zo, dat je dingen hoort 
als je ze wílt horen. De volgende dag laten we 
toch maar even een flinke taart bezorgen bij de 
kazerne!O
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. Onvergetelijke  
verhalen DOOR RALPH DE VRIES
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In de eerste jaren van de Dierenambulance Amsterdam, 
aan de Hoogte Kadijk, ging het er op de meldkamer 
heel anders aan toe dan nu. Er waren twee telefoons 
die in een soort bord vastzaten. Er was nog geen 
computer, de ritten werden in het meldingsboek gezet. 
Alles ging handmatig en het was een heel werk als 
je iets terug moest zoeken. Ook hadden we een heel 
boekwerk van vermiste katten, dat was centimeters 
dik. Doordat mensen de katten wel aanmeldden maar 
zelden afmeldden, werd dit boekwerk steeds dikker. 

De centralist sliep in die tijd op een opklapbed op 
de meldkamer, die verstopt zat achter een gordijn. 
De bemanning had op de gang twee slaapkamertjes, 
zonder ramen of airco. Allemaal behelpen, maar ach, zo 
ging het en het werkte! Er waren twee aparte nummers: 
de kantoorlijn, voor vragen en gewone meldingen 
(tussen 8 en 23 uur) en de spoedlijn. Die was, de naam 
zeg het al, alleen voor spoedgevallen. Maar dat was het 
nummer dat mensen onthielden en dat toestel rinkelde 
dan ook constant. Zo leek het alsof we de hele dag 
spoedbelletjes kregen. 

Inmiddels zijn er in ons pand aan het Voorlandpad 
flinke stappen gemaakt ten opzichte van de meldkamer 
aan de Hoogte Kadijk. Zeker in de zomermaanden, 
maar eigenlijk het hele jaar door, zijn twee centralisten 
eerder noodzaak dan overbodige luxe. Er zijn dus 

minimaal twee telefoontoestellen en twee computers 
nodig. Zo kunnen beide centralisten inkomende en 
uitgaande telefoongesprekken voeren, ritten invoeren 
en informatie op het internet opzoeken. Om contact 
met de ambulances te houden werkt de meldkamer 
met portofoons. Zo kan er onderling over ritten, 
locaties, chipnummers et cetera worden doorgegeven. 
Naast beeldschermen met beveiligingscamera’s 
bediend de meldkamer ook veel toegangsdeuren. Je 
komt er bij ons niet zomaar in. 

Maar de digitale wereld staat niet stil en ook wij gaan 
mee met de tijd. Daarom zijn we sinds 2017 overgestapt 
op een hele nieuwe en geavanceerde telefooncentrale 
waarmee we digitaal bellen. Ook zijn we overgestapt op 
een hele nieuwe digitale omgeving. Geen zorgen meer 
over servers die het ieder moment kunnen begeven en 
waardoor we alle gegevens kwijt zouden raken. En onze 
collega’s op kantoor kunnen nu overal werken en toch 
toegang tot de benodigde bestanden en programma’s 
hebben. 

Onze toekomstdroom is werken met tablets op 
de ambulances, geen papieren formulieren meer, 
beeldbellen, contact tussen beller en meldkamer door 
middel van whatsapp en nog zoveel meer. Een mooie 
uitdaging! 

DE MELDKAMER TOEN EN NU
DOOR PATRICIA WINTERS EN SANDRA OOSTERBERG
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OVER DE DIERENAMBULANCE AMSTERDAM

“  In een nauwe steeg hadden we een 
hert ingesloten. Hij nam een aanloop en 
sprong zo over ons heen. Dat klikgeluid 
van de hoeven vergeet ik nooit meer.”

 Madelon (medewerker) 

“  Over 40 jaar zijn er misschien 
minder huisdieren, omdat er 
veel vervangen zijn door robots. 
Waarschijnlijk is er ook een 
andere populatie, bijvoorbeeld 
meer wilde dieren zoals wolven.”

 Leonieke (medewerker) 

“  Het geluid van een kat met een  
epileptische aanval gaat door  
merg en been.”

 Anne (medewerker) 

“  In onze top 10 van dierenambulances 
waar wij graag mee samenwerken 
staat Amsterdam op nummer 1!”

  Reptielenopvang Zwanenburg  
(netwerkpartner) 

“  De melding was een 
uitgemergelde hond die we 
van de dierenarts naar het 
asiel moesten brengen. ‘Dag 
meisje, ga je met ons mee? 
‘vroeg ik. De hond keek 
heel even op en bleef op de 
grond liggen. Uitgebluste 
ogen die leken te zeggen: 
‘Je doet maar, mij maakt het 
niks meer uit.’ Een tijd later 
kreeg ik het goede nieuws 
waarvan ik moest huilen en 
lachen tegelijk: er was een 
gouden mand gevonden.”

 Sandra (medewerker) 

“  We krijgen met enige regelmaat een gewonde 
duif of ander gevogelte op bezoek. Soms 
bellen we de Dierenambulance om een klant 
van ons te helpen de kat in de bak te krijgen.”

 DierenDokters Amsterdam (netwerkpartner) 

“  De opleiding van 
Dierenambulance 
Amsterdam is duidelijk 
verbeterd: jullie komen 
met een helder verhaal de 
praktijk binnen, behandelen 
dier en klant op een 
adequate manier. Jullie zijn 
professioneler geworden!”

  Dierenkliniek Europaplein 
(netwerkpartner) 

“  Talloze moederloze konijntjes, 
kittens, haasjes en andere 
dieren zijn door jullie gered 
en bij ons terechtgekomen. 
De meeste dieren konden 
na herstel of opgroeien een 
goed leven tegemoet gaan. 
Zo bieden we gezamenlijk 
een tweede kans aan 
veel dieren in nood.”

  Stichting LOES voor 
Dieren (netwerkpartner) 

“  Ik begon in een pipowagen en zat 
de hele dag te wachten op een 
spreeuw met een touwtje om zijn 
pootje. Dat veranderde in zelf 

  's nachts koolmeesjes verzorgen. 
We hebben op advies van de raad 
een sluitingstijd ingesteld.”   

   Stichting de Toevlucht Vogel- en 
Zoogdierenopvang (netwerkpartner) 

“  We kregen 
politiebegeleiding 
naar de dierenarts. 
Het ging om een hond 
die onder de trein 
was terechtgekomen. 
Twee afgereden 
poten, maar het arme 
dier bleef super lief. 
Het was mijn eerste 
dienst als chauffeur.”

  Alga (medewerker) 

“  Mijn kat werd doodgebeten door een hond. In no time was de 
dierenambulance er met de hondengeleiders. Alles werd geregeld, 
professioneel en liefdevol. Ik dacht toen: als ik vrijwilligerswerk 
ga doen, wil ik me bij deze organisatie aansluiten.”

  Tonneke (medewerker) 
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NIEUWE DIERENAMBULANCE  
VOOR AMSTERDAM

Sinds twee jaar waait er echter een 
frisse wind door de organisatie. 
Hierbij gaan we door middel van 
fondsenwerving, sponsoring en 
steun vanuit de gemeente, elke 1,5 
tot 2 jaar een verouderde ambu-
lance vervangen door een nieuwe 
wagen. September 2016 werd de 

nieuwe AD2 (Ambulance Dienst 2) 
in gebruik genomen. Deze auto was 
100% door middel van crowdfun-
ding gefinancierd. 

In 2017 is hard gewerkt aan de 
financiering van de volgende 
ambulance die aan vervanging toe 
is. Dat is de AD4; met meer dan 
500.000 stadse kilometers op de 
teller, ruim 14 jaar oud. Eind 2017 
was de financiering rond en kon de 
Mercedes Benz Sprinter worden 
besteld. De toekomstige AD4 wordt 
in het eerste kwartaal van 2018 bij 
Ellermeyer in Amsterdam Zuidoost 
omgebouwd naar dierenambulance. 
Dit gebeurt naar het model van de 
AD2; bij de AD2 is namelijk gekozen 
voor een andere indeling dan de 
oudere ambulances.

Belangrijkste veranderingen zijn de 
toevoeging van een vaste kennel, 
airconditioning in het achtercom-
partiment (waar de dieren zitten) 
en een couveuse. Daarnaast zijn 

er onder andere een ladder en 
gereedschapskist standaard aan 
boord. Ook zijn er meer vogelkooi-
tjes en kattenbenches aangebracht 
in de AD4. Wat is gebleven zijn de 
dubbele stoelen, de brancard en de 
EHBO- en zorgvoorzieningen. 

Omdat de AD2 de eerste dierenam-
bulance ‘nieuwe stijl’ was, hebben 
we daar ook weer van geleerd 
en de AD4 zal op zo’n 15 punten 
aangepast worden. Deze punten 
gaan we met terugwerkende kracht 
ook op de AD2 veranderen. En dan 
moeten we de voor Amsterdam 
perfecte dierenambulance hebben 
gecreëerd! 

Al blijft het gezien de afmetingen 
natuurlijk altijd een compromis. 
Maar grotere busjes kunnen we niet 
rijden in verband met het gebrek 
aan ruimte in bijvoorbeeld de Pijp, 
de Jordaan en de grachtengordel. 

In april 2018 wordt door de Stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam de allernieuwste 
dierenambulance in gebruik genomen. De Dierenambulance Amsterdam is in verhoogd tempo het 
achterstallig onderhoud in materiaal aan het wegwerken. Dit achterstallig onderhoud, veroorzaakt 
door onder andere bezuinigingen en kortingen op de subsidie, heeft het laatste decennium vooral 
haar weerslag gehad op het rijdend materiaal. Logisch, want dat is veruit de hoogste investering.
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De nieuwste dierenambulances 
van Amsterdam hebben echte 
couveuses aan boord. Hierdoor 
kunnen jonge onderkoelde dieren 
(denk aan alle vogels zonder 
veren bijvoorbeeld) makkelijker en 
constant warm worden gehouden, 
voordat ze worden afgeleverd bij 
een opvang.

De couveuse wordt samengesteld 
uit een standaard Dometic warmte/
koel combinatie. Hierin wordt een 
thermostaat gemonteerd met 

digitale instellingen. Ook moet 
de bemanning aan boord van de 
ambulances in de couveuse kunnen 
kijken en er moet een aansluiting 
komen voor het zuurstof apparaat. 
Deze twee laatste handelingen 
worden gratis uitgevoerd door een 
specialisatie bedrijf uit Diemen; Van 
Buseck Kunststoffen BV.

Wij zijn hun heel dankbaar voor 
hun snelle, kundige en kosteloze 
hulp!

Een voor toekomstige sponsoren 
interessant weetje: de rechterach-
terdeur krijgt prominent ruimte 
toegewezen voor vermelding van 
bedrijven en instellingen die speci-
fiek voor die bepaalde ambulance 
hebben geholpen. Op de AD4 zijn 
dat de vijf organisaties die u hier-
naast op de foto ziet. We willen de 
ambulances altijd ‘clean’ houden, 
omdat dat de herkenbaarheid en 
veiligheid ten goede komt. Maar 
deze ruimte doet hier weinig aan af 
en omdat het op de zeer zichtbare 
achterkant van de wagen zit, is het 
een voor sponsors interessante 
mogelijkheid. Interesse? 

Neem gerust contact met ons op 
om de sponsormogelijkheden te 
bespreken.

Een laatste, maar zeker net zo 
belangrijke reden voor vernieu-
wing van ons wagenpark, zijn de 
steeds strikter wordende milieuei-
sen. Oudere en vervuilender auto’s 
mogen straks de stad niet meer in 
en 14 jaar oude dieselbusjes vallen 
daar ook onder. De AD2 en de AD4 
halen beide de zogenaamde Euro 6 
emissienorm; het hoogst haalbare 
op dit moment. Onze iets oudere 
AD5 voldoet aan de Euro 5 norm. 
Die mag voorlopig de stad nog 
wel in. Maar omdat wij optimaal 
vijf operationele dierenambulances 
beschikbaar moeten hebben, zijn 
we er nog niet. Onze oude AD1 en 
AD3 zullen de komende jaren ook 
moeten worden vervangen.  

Wie gaat ons hierbij helpen?

 TEKENINGEN DIERENPOLONAISE DOOR WENDY DEKKER
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Honden horen niet achter de tralies. Daarom helpt Dutch Cell Dogs asielhonden geschikt te 
maken voor herplaatsing in een gezin. Via een uniek en succesvol concept, waarin de honden 
in diverse Nederlandse instellingen met gedetineerden een trainingsprogramma doorlopen. Zo 
helpen honden ook mensen resocialiseren. Beiden komen zo beter achter de tralies vandaan.

MENS EN DIER HELPEN ELKAAR 
Toen initiatiefneemsters Betty Buijtels en Marlies de Bats 
in 2009 voor het eerst gevangenen met asielhonden 
trainden, wisten ook zij niet wat ze zagen: mens en 
hond – beiden tegen hun wil opgesloten – wisten elkaar 
te helpen. Zo zag Dutch Cell Dogs het levenslicht. 
Dutch Cell Dogs is het eerste programma in Nederland 
waarin mens en dier elkaar helpen om een plek in 
de samenleving te hervinden. Door acht weken lang 
verantwoordelijk te zijn voor een hond werken de 
gedetineerden aan de verbetering van hun sociale en 
communicatieve vaardigheden. Tegelijkertijd leiden de 

cursussen ertoe dat de asielhonden veranderen in sociaal 
acceptabele, veilige gezinshonden en dat vergroot voor 
de honden de kans op herplaatsing. De ontwikkelingen 
die de hond doormaakt worden door trainers genoteerd 
in een dagboek. De dagboeken zijn voor het asiel 
belangrijk: ze bieden de mogelijkheid om de nieuwe 
eigenaar een ‘gebruiksaanwijzing’ voor de nieuwe 
huisgenoot mee te geven. 

DE ASIELHONDEN
De asielhonden hebben vaak gedragsproblemen. 
Tijdens de training bloeien ze helemaal op. In het 

ASIELHONDEN EN GEDETINEERDEN:
EEN GOEDE MATCH

OVER DE DIERENAMBULANCE AMSTERDAM

“  Op het Leidseplein renden we met 
politieagenten achter een hond aan. 
Omstanders dachten dat we een boef 
achtervolgden. Het boefje op vier 
poten hebben we gevangen!”

 Anneke (medewerker) 

“   Eén van de bijzonderste dingen was wel de redding 
van kitten Ronnie, amper twee weken oud, die 
door Ron uit het water bij het Flevoparkbad werd 
gehaald en schreeuwend en wel in de ambulance 
werd vervoerd. Kleine Ronnie kwam bij ons, groeide 
voorspoedig op en vond later een warm tehuis.”

 Stichting LOES voor Dieren (netwerkpartner) 
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unieke trainingsprogramma leren de honden alle 
basisoefeningen, ze leren weer om mensen te 
vertrouwen en hoe het is om liefde te krijgen. Met 
een uitstroompercentage van ruim vijfennegentig 
procent hebben inmiddels honderden honden die 
hebben deelgenomen aan de training, een liefdevol 
nieuw thuis gekregen. Dutch Cell Dogs is er trots op 
dat de gehanteerde aanpak vruchten afwerpt. ‘Samen 
met de gedetineerden zijn we in staat om het gedrag 
van de honden aan te passen en ze een toekomst te 
geven buiten het asiel’, aldus medeoprichtster Betty 
Buijtels. Hiernaast is een goede samenwerking met 
de dierenopvangcentra een belangrijk ingrediënt tot 
succes. Zo werkt Dutch Cell Dogs onder andere intensief 
samen met het Dieren Opvangcentrum Amsterdam. 
Tijdens het trainingsprogramma begeleiden zij buiten 
de trainingen om de honden in de ontwikkeling die ze 
doormaken tijdens het programma. Door de kundigheid 
en betrokkenheid van de medewerkers gecombineerd 
met de wekelijkse evaluaties weten ze gezamenlijk het 
beste uit de honden te halen. 

POSITIEVE TRAININGSTECHNIEKEN ZIJN 
DE SLEUTEL TOT SUCCES
Per traject trainen zes gedetineerden acht 
aaneengesloten weken onder begeleiding van 
instructeurs van Dutch Cell Dogs met behulp van de 
clicker trainingsmethode. Die methode is gefundeerd 
in de gedachte dat de trainer uitsluitend het positieve 
gedrag van de hond benadrukt. Ongewenst gedrag 
wordt genegeerd. Hierdoor richt de hond zich alleen 
op wat hij goed doet en zal hij dit gedrag herhalen. Het 
opmerkelijke is dat deze methode niet alleen positief 
blijkt af te stralen op de honden, maar ook een groot 

effect heeft op de gedetineerden, die zich in de honden 
en hun positie herkennen. 

DOE MEE!
Dutch Cell Dogs is het enige programma in Nederland 
waarvoor bij de instellingen en gedetineerden 
wachtlijsten zijn. Ook de asielen staan te trappelen 
om zoveel mogelijk honden te laten deelnemen aan 
het programma. Zo worden honden vaak al vooraf of 
tijdens deelname aan het Dutch Cell Dogs programma 
gereserveerd door nieuwe eigenaren. Stichting Dutch 
Cell Dogs is een stichting met een ANBI status zonder 
winstoogmerk. Om nog meer honden te kunnen helpen 
zijn we onder andere afhankelijk van donaties, giften en 
ondersteuning van vrijwilligers. Help honden helpen naar 
een hervonden, sociaal leven. Voor drie euro per maand 
help je een hond. Ook bedrijven kunnen helpen, er zijn 
diverse corporate partnership mogelijkheden, maar ook 
een workshop, teambuildingsactiviteit of demonstratie 
behoort tot de mogelijkheden om te steunen. Wil je op 
een andere manier betrokken zijn? Help dan middels 
fundraising, social sharing of als vrijwilliger. Dutch Cell 
Dogs staat open voor jouw betrokkenheid!

Meer weten over de honden en het werk van Dutch Cell Dogs?  
Kijk op de website, volg ons en schrijf je online in voor de nieuwsbrief:  
www.dutchcelldogs.nl

“  Je bent met elkaar getrouwd als organisaties. 
Ik zie de samenwerking als een goed huwelijk 
en in elk huwelijk is wel eens ruzie.”

  Stichting de Toevlucht Vogel- en 
Zoogdierenopvang (netwerkpartner) 

“  Watje, een kat gevonden in een plantenbak bij 
de klimmuur naast het Centraal Station. Hij was 
gechipt, geregistreerd en bleek al maanden zoek. 
De eigenaren woonden in Leeuwarden en 
Watje bleek een scheepskat 
te zijn. Tijdens hun bezoek 
in de Amsterdamse haven 
was Watje zoekgeraakt en 
vandaag waren we getuige 
van hun hereniging.”

 Saskia (medewerker) 

“  Toen we een zwaan met een gebroken vleugel in 
de gracht van de Oudezijds Achterburgwal met 
onze netten niet te pakken kregen, ben ik maar 
in het water gesprongen om hem te vangen!”

  Hans (medewerker) 

25



26

TOON VAN DER AA BEZOCHT DE FILM KEDI VAN REGISSEUSE CEYDA TORUN, DE FILM DIE LANG IN DE 
AMSTERDAMSE BIOSCOPEN DRAAIDE, EN VEEL BEZOEKERS TROK. TERECHT, VINDT TOON. HIJ KEEK MET VEEL 
PLEZIER NAAR AL DE PRACHTIGE BEELDEN UIT HET ISTANBULSE DISTRICT ÜSKÜDAR.

Naast voornamelijk zachte toets- 
en tokkelbegeleiding horen we ver-
der vooral gemiauw en gesnor, en 
sympathieke teksten van mensen 
die dat gesnor veroorzaken. Want 
Kedi (spreek uit: tsjedí; het betekent 
kat) gaat over katten maar ook over 
mensen.

Een inleidende achtergrondstem 
verklaart dat er al duizenden jaren 
katten leven in Istanbul (de eerste 
verschijningsvorm Byzantium stamt 
van ca. 700 v. Chr.), door mensen 
aanbeden, gehaat of genegeerd. 
Van die laatste twee reacties is ech-
ter in Kedi niets te merken, wat de 
vraag oproept of de fraaie oude wijk 
waarin de film speelt representatief 
is voor de hele stad; het betreft in 
elk geval een markt- en havenkwar-

tier. Een inwoner zegt 
later, dat tijdens de Ot-
tomaanse tijd hier uit-
heemse schepen aan-
legden, van waaruit de 
eerste katten pootje 
aan wal zetten, min 
of meer illegaal maar 
welkom in verband 

met havenratten; geen duizenden 
maar honderden jaren geleden dus.

Geen modern Istanbul, ook geen 
duidelijk welgestelde wijkbewoners, 
eveneens weinig kinderen, maar wel 
een evenwichtige verdeling tussen 
(gevoelige) vrouwen en (gevoelige) 
mannen – geen macho in velden of 
wegen. De achtergrondstem be-
weert dat deze wijk uniek is op de 
wereld qua kattenliefde, en ik zou 
in elk geval geen andere soortgelij-
ke weten, zeker niet in ons land. En 
waar blijft nou het verhaal dat ande-
re culturen dan de westerse allemaal 
minder diervriendelijk zijn…?

Sommige recensenten ontwaren 
nog meer sociologische en zelfs po-
litieke informatie in de film, maar mij 
viel dat niet erg op, of het moet de 
idyllische sfeer zijn met al dat aan-
beden poezenvolk in schilderachtig 
decor. Dit laatste misschien bij wijze 
van een romantisch contrast met de 
treurige politiek-sociale situatie in 
Turkije.

Er worden 19 katten in beeld ge-

bracht – als je de vele terloopse en 
pasgeboren beestjes niet meetelt 
– waarvan zeven als echte hoofd-
rolspelers worden opgevoerd. Als 
ik het goed heb zijn dat: Alan Par-
çasi, Bengü, Deniz, Duman, Gamsiz, 
Psikopat en Sari. Deze dames en 
heren trippelen, rennen, springen en 
dansen op, onder, over en in stra-
ten, tafels, daken, bomen, dozen en 
ramen, met een souplesse waar de 
kattengek nooit genoeg van kan krij-
gen maar gewonere dierenliefheb-
bers (en –haters) natuurlijk wel. 

Kedi toont ook menige klassieke 
wegsmeltscene met het bekende 
half opgetilde pootje of het scheve 
kopje en andere ‘oh, moet je zien!’-
tafereeltjes. En de mensen volgen 
hen in verregaande dienstbaar-
heid. Een kok legt uit dat zijn winst 
grotendeels naar voer gaat, een 
ander heeft schulden bij de die-
renarts. Twee mensen, een man en 
een vrouw, maken op verschillende 
plaatsen dagwerk van het met vers 
vlees voeren van tientallen zwerver-
tjes. Ze doen dit omdat het thera-
peutisch is: de ene voelt zich na de-

DOOR TOON VAN DER AA

FILMBESPREKING



27

pressies stukken beter, de 
andere acht zichzelf zelfs 
genezen, al is het van geen 
van tweeën duidelijk waar 
ze in hemelsnaam van leven 
of al die kilo’s vlees van be-
talen. Zij beiden zijn extre-
me voorbeelden van men-
sen die rust en voldoening 
hebben gevonden door het 
gezelschap van een of meer 
LAT-katten.

Natuurlijk is er ook ruimte 
voor pseudodiepe clichége-
dachten als ‘dat die dieren 
net mensen zijn’, en ‘dat ze 
dingen ‘weten’’, zoals ‘dat 
God de mens als hun medi-
um voor voedselverwerving 
heeft aangesteld’, en andere 
onschuldige fantasieën. Een 
vrouw zegt wat jaloers dat 
katten zich niet voor hun 
schoonheid hoeven te ver-
antwoorden zoals mensen-

vrouwen wél, hetgeen een 
recensent tot een uitspraak 
heeft gebracht over de 
patriarchale Turkse maat-
schappij. Kortom, wie een 
les op Kedi wil projecteren 
kan zijn gang gaan en geen 
kat die het tegenspreekt; oh 
wat een lekkere dieren toch. 
Aldus vindt de nuchtere 
filmliefhebber toch nog een 
rijk gevulde rolprent, terwijl 
de katsdolle kijker alleen 
aan de plaatjes al genoeg 
heeft. 

En zo gingen we na bijna 
tachtig minuten zonder plot 
maar met veel indrukken en 
in grote tevredenheid naar 
huis, om daar de dvd te be-
stellen. Moet u ook doen.

‘Kedi’, dvd-prijs €14,99 of 
huurprijs €4,99 bij Video 
on Demand-platforms

De Dierenambulance Amsterdam is nu 40 jaar. 
Veel dieren zullen die leeftijd nooit behalen. Toch 
zijn er ook een hoop dieren die wel 40, of nog 
veel ouder worden. Welke zijn dat? 
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DIEREN UIT HUISELIJK GEWELD 
KUNNEN MEE NAAR DE OPVANG

TOGETHER 
WE CARE:

EEN UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN BLIJF GROEP EN HET IFAW
Uit onderzoek van Marie José Ender-Slegers uit 2012, blijkt dat vrouwen die slachtoffer zijn 
van huiselijk geweld hun vlucht gemiddeld een jaar uitstellen vanwege gehechtheid aan 
hun huisdier. Daarom kunnen bij de Oranje Huizen van Blijf Groep vrouwen nu hun huisdier 
meenemen.

Al ruim 40 jaar biedt Blijf Groep hulp en opvang aan 
vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld. We hoorden al die tijd verhalen van 
vrouwen dat zij hun huisdier misten en dat ze bang 
waren dat hun (ex-)partner het dier iets aan zou doen 
als de vrouw niet terugkeerde naar huis. In uiterste 
nood vingen we het dier op in onze huizen, maar 
het gezamenlijk wonen en delen van voorzieningen 
maakten opvang van dieren lastig en ook niet echt 
verantwoord. Of een dier mee kon of niet, hing dus 
af van de op dat moment aanwezige bewoners en 
medewerkers. 

In 2012 werd de relatie huiselijk geweld en 
dierenmishandeling in Nederland voor het eerst 
onderzocht. Dat werd gedaan door Kadera 
Vrouwenopvang, in samenwerking met de Universiteit 
van Utrecht en de Hondenbescherming. Het onderzoek 
liet zien dat er in huiselijk geweld situaties ook vaak 
sprake is van (dreiging) van dierenmishandeling. 41 
Procent van de vrouwen heeft haar vlucht uitgesteld 
vanwege bezorgdheid, en de onmogelijkheden om 
het huisdier mee te nemen of veilig onder te brengen. 
Verder bleek uit het onderzoek dat in ruim de helft van 
de gevallen van dierenmishandeling kinderen getuige 
waren geweest.  

Met deze kennis wilden wij het met de komst van het 
Oranjehuis Amsterdam in 2015 anders aanpakken. 
In het Oranje Huis realiseerden wij 56 zelfstandige 
appartementen. Met ondersteuning van een 
raadsbesluit van het raadslid Van Lammeren van 
de Partij van de Dieren werd het vanaf de opening 
mogelijk om huisdieren mee te nemen en ook hen een 
veilig onderdak te bieden.

Al snel kwamen de eerste hondjes en katten mee. 
Cliënten vertelden ons dat zij zonder hun huisdier echt 
niet naar ons toe waren gekomen. “Je laat je kinderen 
toch ook niet achter”, zei een cliënte. Een andere 
cliënte vertelde: “Als mijn dochter het even niet ziet 
zitten, dan zeg ik: ‘We hebben ons hondje toch bij ons.’ 
Dat helpt altijd, een dier kan zoveel troost bieden”.

Maar niet iedereen was enthousiast en we wisten ook 
niet goed wat op ons afkwam. We staan met veel lef in 
ons werk en we doen van alles om de drempel om naar 
ons toe te komen zo laag mogelijk te maken. Maar wat 
te doen met agressieve dieren? Met vlooien, met krab-
of bijtincidenten? Wat weten wij van stress bij dieren, 
van hondenbrokken, van inentingen, van tekenen van 
verwaarlozing?

Gelukkig had ik al eens contact gehad met Rianne 
Haaijema van het IFAW. Met haar project ‘Blijf van mijn 
Dier’ begeleidde zij dieren van slachtoffers van huiselijk 
geweld tijdelijk naar een gastgezin. De dieren verblijven 
bij het gastgezin zolang het slachtoffer gebruik maakt 

DOOR MARIAN JONGMA | PROJECTLEIDER BLIJF GROEP

Cliënten vertelden ons dat zij zonder 
hun huisdier echt niet naar ons toe 

waren gekomen
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van een opvanghuis. In verband met de veiligheid van 
het dier en dat van het gastgezin is het adres anoniem. 
Rianne reageerde enthousiast op mijn voorstel om 
te kijken waarin wij konden samenwerken. Zo kan 
iedereen geholpen worden bij herstel binnen een veilige 
omgeving.

Begin 2016 sloegen we de handen ineen om de zorg 
voor ieder zo goed mogelijk te doen. Zodra een huisdier 
bij ons binnenkomt wordt deze aangemeld bij Renee 
Hendriks van het IFAW. Zij neemt contact op met de 
cliënt, bespreekt en regelt allerlei zaken rondom verblijf, 
voeding, gedragsondersteuning van het dier. En ze 
kijkt of het goed gaat met het dier. Een dierenarts die 
verbonden is aan het project onderzoekt het dier en 
zorgt eventueel dat het de nodige inentingen krijgt. 
Renee heeft regelmatig contact met de hulpverlener 
van de cliënt. Een heel enkele keer is het dier bij ons niet 
op de juiste plek of geeft de cliënte aan de zorg voor 
het dier in deze periode te belastend te vinden. Renee 
plaatst het dier dan alsnog tijdelijk in een gastgezin. 

Renee en Rianne zijn echt mensen die een beetje ‘van 
ons’ zijn. Iedereen kan bij hen terecht voor vragen of om 
zorgen te delen.

Inmiddels is de koudwatervrees helemaal weg en voelen 
we ons trots als we zien hoe blij cliënten en kinderen 
zijn met de meegenomen dieren. Het is vaak ook zo 
ontroerend. We hebben inmiddels ruim 40 dieren 
opgevangen, voornamelijk honden en katten maar soms 
ook een konijn of ander klein knaagdier. Het project is 
inmiddels uitgebreid naar het Oranjehuis in Alkmaar en 
het Oranjehuis Flevoland en Gooi-en Vechtstreek.

Ook politiek gezien is er steeds meer aandacht 
voor de samenhang tussen huiselijk geweld en 
dierenmishandeling. Een speerpunt van de Gemeente 
Amsterdam is het verder ontwikkelen van de meldcode 
dierenmishandeling.

Together we care, samen kunnen  
we het aan!

Blijf Groep biedt advies, begeleiding en opvang van 

vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van 

huiselijk geweld. Blijf Groep heeft vestigingen in Noord-

Holland en Flevoland.

Blijf van mijn Dier is een project van het International 

Fund For Animal Welfare. Het project zet zich in 

voor cliënten met een huisdier die het slachtoffer zijn 

van huiselijk geweld. Zij worden ondersteund bij de 

verzorging en huisvesting van hun huisdier.
MARIAN 
JONGMA

OVER DE DIERENAMBULANCE AMSTERDAM
“  Een steentje bijdragen en 
samenwerken aan een duurzame 
samenleving met respect voor 
mens, natuur en dierenwelzijn.”

 Tom (medewerker) 

“  Het werk bij de DA is altijd weer speciaal. Een dier weer terug bij zijn eigenaar brengen.  
Een sterk onderkoelde kat uit het water halen en horen dat hij het overleefd heeft. En dan  
die melding van die poes die op het punt van bevallen stond. Bleek het een kater te zijn!”

 Rini (medewerker) 

“   Ik vond het zo bijzonder 
om voor de eerste 
keer een ijsvogeltje 
van dichtbij te zien!”

 Jessica (medewerker) 

“  Omdat de Dierenambulance ook alle 
dieren een kans geeft, is een goede 
samenwerking gegarandeerd.”

  Reptielenopvang Zwanenburg  
(netwerkpartner) 

“  We hadden een jonge zwaan gevangen bij ons voor de 
deur van de praktijk. Samen met de Dierenambulance 
hebben we deze veilig kunnen overplaatsen.”

  DierenDokters Amsterdam (netwerkpartner) 

“  Eén van de bijzondere kanten van dit 
werk vind ik de gesprekken met de 
eigenaars van dieren die wij vervoeren.”

  Francisca (medewerker) 
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Dierenambulance Amsterdam
23 april • 

Naast tramleidingen, hebben zwanen ook moeite met 
treinsporen. Zo was deze zwaan in het weekend van 14 
april het spoor opgelopen bij Amsterdam Centraal. Een 
medewerker van de NS heeft de zwaan van het spoor 
gehaald en wij hebben hem in de gracht weer uitgezet.

Dierenambulance  
Amsterdam
@DierenambulanceAmsterdam

Je vrienden uitnodigen 
om deze pagina leuk te 
vinden

7.585 personen vinden 
dit leuk

7.467 mensen volgen 
dit

Jij en 23 andere vrien-
den vinden dit leuk of 
hebben ingecheckt

Reddingsdienst in  
Amsterdam
Altijd geopend

Voorlandpad 2
1098 TZ Amsterdam

0900 2100000

www.dierenambulance-
amsterdam.nl

Reddingsdienst •  
Non-profitorganisatie

Openingstijden:
Altijd geopend

Community

Info
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Doneren

Dierenambulance Amsterdam
18 april • 

Afgelopen zaterdag begon voor Poes niet zo goed... 
Tijdens de ochtendwandeling was Poes in de gracht 
gevallen en zie daar maar weer eens zelfstandig uit te 
komen met al die hoge wanden. Zijn redding was een 
rondvaartboot en een smalle holte tussen twee muren, 
maar om daar weer uit te komen, moest hij weer door 
het water! Met behulp van een boot hebben we Poes uit 
z'n benarde positie weten te halen en naar huis kunnen 
brengen! 

Dierenambulance Amsterdam
12 april • 

Via een actie van De Wilde Stad konden vrijwilligers van 
ons naar de film. Bedankt, we hadden een geweldige 
avond! Voor wie De Wilde Stad nog niet gezien heeft? Ga 
hem zien, het zijn prachtige beelden van Amsterdam en 
haar inwoners waar wij 24/7 voor klaar staan!

Dierenambulance Amsterdam
20 maart • 

Niet alleen mensen, maar vooral ook vogels hebben 
veel last gehad van de stormachtige wind van afgelopen 
weekend. Zo hebben onze collega's een reiger met 
gebroken vleugel op IJburg opgehaald. De dames 
hadden grote moeite om niet weg te waaien en het zand 
dat door de wind werd opgewaaid, maakte het er ook al 
niet makkelijker op. De breuk in de vleugel was helaas 
onherstelbaar en daarom is de reiger door een dierenarts 
geëuthanaseerd.
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Dierenambulance Amsterdam
15 januari • 

We beginnen de week met een bericht over drie ongelooflijke kanjers: Dewi, 
Verla en Armin. Ze hebben overal diverse klusjes gedaan en hiermee geld 
opgehaald. Dit geld doneren ze aan de Dierenambulance Amsterdam.
Daar word je toch stil van.... Wat een lieverds!!!
Dewi, Verla en Armin, ontzettend bedankt!

Dierenambulance Amsterdam
30 januari • 

Maandag kregen we een melding over een haan in Amsterdam-Noord.
Vroeger behoorden kippen en hanen nog bij het straatbeeld van Amsterdam, 
maar tegenwoordig is dit niet meer zo. Het is om diverse redenen te gevaarlijk 
voor deze dieren op straat te leven. En daarom halen we ze op. Bij dit haantje 
maar beter ook, want de sporen aan z'n pootjes werden te lang en begonnen 
zelfs al in te groeien. We hebben het haantje naar de Fruittuin van West 
gebracht.

Dierenambulance Amsterdam
8 maart • 

GEZOCHT: De dader die deze onschuldige Amsterdammer heeft aangevallen.
In Zuid maakte het slachtoffer zijn dagelijkse ommetje en werd op een brute 
manier aangevallen. 
PROFIEL DADER: Harig, sluipt op 4 poten, nagels gevijld.
Slachtoffer is naast wat blauwe plekken fysiek in orde, maar krijgt momenteel 
slachtofferhulp in De Toevlucht vogel- en zoogdierenopvang. 

Dierenambulance Amsterdam
1 maart • 

Een meerkoet in een politiecel, dat zie je niet vaak! Toch is dit wat onze collega's 
afgelopen woensdag aantroffen. Het beestje was verzwakt gevonden aan de 
Westerdoksdijk en mocht bij de Politie Amsterdam Haarlemmerweg even veilig 
en lekker warm op ons wachten, in een politiecel dus... Onze collega Jacqueline 
kon niks aan de meerkoet constateren, dus we vermoeden dat hij alleen verzwakt 
was. 

Dierenambulance Amsterdam
12 februari • 

Vorige week woensdag kregen we een spoedrit binnen: hond door het ijs gezakt 
in het Beatrixpark. Sep zat in zijn klasje bij de hondentraining, maar merkte 
een groep honden aan de overkant van de vijver op. Hij sprong via de vijver 
naar de groep, maar belandde hierbij onder het ijs. Baasje sprong er achteraan 
en medecursisten hebben ze aan de kant geholpen. Onze collega’s waren 
snel ter plaatse. Sep was ernstig onderkoeld en in shock... Baas zat met een 
warmtedeken voorin de ambulance bij de kachel, terwijl de dierenhulpverlener 
achterin plaats had om zuurstof toe te dienen. Ook Sep lag in een warmtedeken 
en moest wakker gehouden worden, omdat hij steeds weggleed. De chauffeur 
reed het stel met spoed naar de dierenarts. Bij Dierenkliniek & Kattentrimsalon 
Europaplein aangekomen is het team lang bezig geweest Sep uit zijn shock te 
halen. Hij kreeg o.a. medicatie en er werd een föhn gebruikt om hem warm te 
krijgen, wat moeizaam ging. Het had niet langer moeten duren. Jullie hoeven ons 
niet te bedanken, want dit is waar we het voor doen! Toch smelten we altijd weer 
van zo’n lief kaartje!
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EERSTE KENNISMAKING MET DE VERLIEFDE 

DAMES

Als ik bij de Dierenambulance aankom voor het interview 
staan Sandra en Francisca allebei in vol ornaat op me 
te wachten, klaar om later met de ambulance uit te 
rukken. Een witte, ruwharige hond loopt wat schichtig 
om me heen en snuffelt aan mijn hand. Het is Belanca, 
de Moldavische schone waar Francisca en Sandra in co-
ouderschap voor zorgen. 

Collega Madelon interview ik in haar eigen huis. Daar 
word ik ontvangen door een waar welkomstcomité, 
dat naast Madelon bestaat uit een zwarte Shih Tzu, een 
lookalike Yorkshire en de Moldavische Droek. Hoewel 
zijn naam ‘vriend’ betekent, krijg ik in eerste instantie 
niet de indruk dat hij vriendjes met me wil worden. Later 
begrijp ik zijn argwaan maar al te goed. 

KNUFFELEN EN POEP RUIMEN IN MOLDAVISCH 

ASIEL

Naar aanleiding van een oproep op Facebook 
zouden Sandra, Madelon en collega Leila in mei 2017 
oorspronkelijk naar een castratieproject in Moldavië 
gaan. Helaas werd het project een paar dagen voor hun 
vertrek vanwege allerlei wantoestanden onverwacht stil 
gelegd. 

“We hoorden op vrijdagavond dat het niet door zou 
gaan. Ik dacht ‘We gaan maandag al, we hebben tickets, 
alles! Dat gaan we niet opgeven!’ vertelt Sandra. ‘Dus 
we zijn als een gek gaan googelen en zo vonden we de 
‘Areal Moldavian Stray Dog Rescue’ in de Moldavische 
hoofdstad Chisinau. Een asiel, geen castratieproject. 
Maar in een asiel werken, met 230 honden, leek ons ook 
leuk.’”

Madelon: “Het was heel erg spannend. Het asiel lag in 
een diep dal, als je aan kwam rijden hoorde je die honden 
daar al blaffen. Dan ging je door een hek en werd je 
verwelkomd door ongeveer dertig hondjes die tegen je 
op sprongen en blaften. Die dieren vonden de aandacht 
allemaal geweldig.”

Francisca, die alleen de tweede keer in oktober mee 
naar Moldavië was, vertelt over de dubbele gevoelens 
die ze had over de situatie: “De mensen in het asiel doen 
met hun beperkte middelen en mankracht alles wat in 
hun macht ligt voor de honden. Toch liggen sommige 
honden hun leven lang aan een ketting en andere honden 
zitten met z’n zessen in een hok. De honden zitten veilig, 
worden niet doodgeslagen of vergiftigd en ze krijgen te 
eten. Maar daar is dan ook wel alles mee gezegd.” 

Drie collega’s van de Dierenambulance reizen in oktober 2017 hun grote liefde in Moldavië achterna. 

Waar in het televisieprogramma Grenzeloos Verliefd dames vaak in het land van de heren blijven 

hangen, nemen deze vrouwen hun geliefden mee naar Nederland. Klein detail: de geliefde is niet een 

spannende Moldaviër, maar een gewone straathond. 

DOOR PETRA ZEGERIUS

GRENZELOOS VERLIEFD 
IN MOLDAVIË
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De extra handen uit Nederland in mei en later oktober 
waren dan ook meer dan welkom. Dat is niet verwonderlijk 
als je bedenkt dat er naast de directrice slechts 
twee werknemers in dienst waren. De Nederlandse 
hondenliefhebsters maakten zich nuttig door met de 
kettinghonden te wandelen, teken te verwijderen, de 
honden te kammen, nagels te knippen, hokken uit te 
mesten en ook poep te ruimen. En daarbij hadden ze 
nog een minstens zo belangrijke taak: liefde geven. 
Want dat is waar de honden volgens de vrouwen veel 
behoefte aan hadden. Ook zelf genoten zij van de liefde 
van de dieren. “Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest in 
een ongelukkige situatie. De hele dag tussen de honden 
maakt je gelukkig”, aldus Madelon. 

LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT

Als ik Madelon vraag hoe het contact met haar 
Moldavische geliefde Droek tot stand is gekomen, begint 
ze te stralen. Enthousiast vertelt ze over de ongeveer 
dertig los rennende honden die om aandacht vroegen. 
“Toen zag ik hem achteraan staan op zijn achterpoten 
en met zijn voorpoten opzij (Hij is namelijk gehandicapt, 
red). Hij liet zien dat hij er ook was. Het was liefde op 
het eerste gezicht. Ik kon hem zo benaderen, hij was 
superlief.”

Het was niet Madelons bedoeling om een hond uit het 
asiel mee te nemen. “Iedereen in mijn omgeving had al 
voorspeld: ‘Ze komt met een hond terug.’ Ik antwoordde 
dan: ‘Nee, er komen geen nieuwe dieren bij.’” Madelon 
had namelijk met haar man Mick afgesproken dat er voor 
een overleden huisdier geen ander meer in de plaats zou 
komen. Toch was Mick niet verbaasd toen Madelon hem 
een filmpje van een hond stuurde: “Ik zei: ‘Wat denk je?’ 
Mick keek naar het filmpje van de hond en zegt ‘Ja, dat 
is goed.’ Mick is echt heel makkelijk”, lacht Madelon. “Hij 
voelde gewoon dat die hond daar weg moest.”

HAPJES UIT DE HAND

De eerste ontmoeting tussen Sandra en haar Moldavische 
Belanca verliep heel anders. Tijdens haar vierde dag in 
mei hoorde Sandra dat er een hongerige en verdwaasde 
hond bij een busstation rondliep. Het dier leek zwanger 
en wilde in elke bus stappen. Ze ging met iemand van 
het asiel naar het busstation om de hond te vangen. 

Sandra: “Er viel niet zoveel te vangen, je kon haar gewoon 
optillen. En dat was zij: Belanca dus. Ze was inderdaad 
zwanger. Ze is meteen doorgegaan naar de dierenarts 
daar, waar haar jongen geaborteerd werden. Ja, dat 
kon niet anders. En ze werd meteen gesteriliseerd.” 
Vervolgens werd de net geopereerde hond naar het asiel 
gebracht, waar Sandra haar met een dekentje toedekte. 
Sandra: “Ze wilde eerst niet eten, behalve uit mijn hand. 
Vanaf dat moment liep ze als een schaduw achter me 

aan en was ik eigenlijk al verliefd op haar. Maar ik dacht: 
‘Het kan niet, ik kan geen hond hebben, ik heb het al zo 
druk.’”

Maar eenmaal terug in Nederland kon Sandra de hond 
niet vergeten. Francisca: “Op een dag zaten Sandra en 
ik samen op een rit en toen begon Sandra vol liefde over 
Belanca te vertellen. Ik dacht eigenlijk al een jaar ‘ik wil 
een hond’, maar ik doe best veel en een hond betekent 
toch drie à vier keer per dag uitlaten. Sandra liet mij een 
foto zien van haar liefde. Toen was ook ik op slag verliefd. 
Ik zei: ‘Waarom doen we dit niet samen?’ Sandra werd 
helemaal emotioneel en begon te huilen. Na een goed 
gesprek besloten we haar te adopteren!”

QUARANTAINE

Maar voordat Madelon haar Droek mocht ophalen en 
Sandra en Francisca co-ouders van Belanca konden 
worden, moesten de honden tegen rabiës worden 
ingeënt en nog in quarantaine blijven. Een wassen neus, 
want de dieren mochten gewoon in het asiel verblijven. 
Wel duurde het alles bij elkaar maar liefst vier maanden. 
Madelon, die al tijdens haar eerste bezoek besloten had 

FRANCISCA EN SANDRA OP WEG NAAR MOLDAVIË
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Droek te adopteren, was er kapot van de gehandicapte 
hond nog maandenlang achter te moeten laten. Ook 
nu vertelt ze nog zichtbaar ontroerd: “Ik heb met hem 
lepeltje lepeltje op het beton gelegen en heel erg 
gehuild.”

HERENIGING MET DE GELIEFDEN 

Maar in oktober was het eindelijk zo ver en vertrokken 
Madelon, Sandra en nu voor het eerst ook Francisca 
naar Moldavië. Madelon en Sandra voor een hereniging 
met hun geliefden; voor Francisca om voor het eerst 
haar toekomstige deeltijdhond te ontmoeten. Om 
verschillende redenen was het te gecompliceerd om 
de honden met het vliegtuig naar Nederland te krijgen. 
Maar de dames waren niet voor één gat gevangen: het 
werd een tweedaagse tocht dwars door Oost-Europa in 
het Volkswagenbusje van Madelons man Mick. Dat veel 
mensen in de omgeving het maar een riskante expeditie 
vonden, namen de collega’s voor kennisgeving aan. “Het 
was de trip van mijn leven!”, roept Francisca enthousiast. 

Het weerzien tussen Sandra en Belanca en tussen 
Madelon en Droek verliep op de typerende 
hondenmanier: eerst even snuffelen en kijken en toen 
was het weer als vanouds. Tussen Belanca en Francisca 
was er ook gelijk een klik. 

HONDENLEED IN MOLDAVIË

De medewerkers en de directrice van het asiel gaven 
de dieren graag aan Madelon, Sandra en Francisca mee. 
Maar Moldaviërs krijgen bijna geen honden mee. Sandra: 
“De meeste mensen daar haten honden, ze zien ze als 

ratten. Ze rijden ze expres aan en laten ze gewoon liggen. 
Ook worden honden vaak overgoten met benzine en in 
de fik gestoken. “Helaas heeft ook Madelons hond Droek 
geweld aan den lijve moeten ervaren. Een passant had 
gezien hoe hij als pup met een schep op zijn hoofd werd 
geslagen. Zijn handicap aan de voorpoten en over zijn 
gehele lijf is mogelijk ook het resultaat van mishandeling. 

Sandra: “Als je daar last hebt van honden, dan bel je voor 
de vuilnisman. Die vangt zo’n hond en dumpt hem in de 
‘necropolis’. Dat is een soort dodenstation, waar ze alle 
honden bij elkaar gooien. De dieren krijgen daar geen 
eten of drinken en vallen elkaar aan”, legt Francisca 
uit. Mensen krijgen nog geld ook als ze een hond naar 
zo’n ‘necropolis’ brengen. Vandaar dat het asiel heel 
terughoudend is met honden aan Moldaviërs meegeven. 

HET LEVEN IN NEDERLAND

Gelukkig wonen Belanca en Droek intussen veilig in 
Nederland, waar ze al aardig zijn ingeburgerd. Belanca 
woont beurtelings een week bij Sandra en een week 
bij Francisca. Belanca is duidelijk dol op beide baasjes 
en dat is wederzijds. Sandra en Francisca zijn vooral 
enthousiast over Belanca’s zachte karakter, haar 
enthousiasme en leergierigheid. 

Droek is opgenomen in de roedel bij Madelon en Mick 
thuis. Hij maakt een zielsgelukkige indruk in de armen 
van Madelon, die hem plat knuffelt. En ook Mick heeft hij 
helemaal geaccepteerd. “Ik kwam op de derde dag thuis 
van nachtdienst (Mick rijdt ook op de Dierenambulance, 
red.) en toen kwam Droek kwispelend op me af. Vanaf 
dat moment waren we vriendjes”, aldus Mick. 

Madelon en Mick hebben alles voor hun gehandicapte 
hond over. Zo heeft Droek veel kostbare medische hulp 
nodig. Een scan van zijn lichaam en een castratie kostten 
al € 900. “Verder kan hij niet zomaar naar een dierenarts 
toe, omdat hij niemand vertrouwt. Gelukkig wil dierenarts 
Piet Hellemans hem onder controle houden, en dat gaat 
goed. Het leven met een gehandicapte hond is vaak 
moeilijk, maar Droek mag zijn wie hij is en we passen 
ons aan hem aan”, aldus Madelon. 

GRENZELOZE LIEFDE

Tot slot vraag ik de vrouwen hoe ze reageren als mensen 
uit hun omgeving vragen waarom ze niet gewoon een 
hond uit een Nederlands asiel hebben gehaald. Het 
antwoord van Sandra is even eenvoudig 
als ontroerend: “Hier in Nederland zijn 
ook leuke mannen, maar als je verliefd 
bent, dan ben je verliefd. Verliefdheid is 
grenzeloos.”

En zo is het maar net!

MADELON EN DROEK
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ONDERSTEUNING EN  
SPECIALE ACTIES 

Sandra, Francisca en Madelon zijn een aantal personen en 
organisaties heel dankbaar:

•  Directrice Dierenambulance, Margje de Jong, die hen 
op allerlei manieren ondersteunde. 

•  Collega’s van de Dierenambulance die van juni tot 
oktober 2017 eenmalig € 5 van hun symbolische 
vrijwilligersvergoeding afstonden aan het 
zwerfhondencentrum in Moldavië. 

•  Stichting Dierennood voor een donatie van € 500 ten 
behoeve van het castreren van zwerfhonden bij het 
asiel in Moldavië.  

•  André Maas, BHV-trainer, voor een gift van drie 
brandblussers en verbandmateriaal ten behoeve van 
het asiel in Moldavië. 

•  Dierenkliniek Ranzijn Amsterdam voor het leveren van 
onder andere hechtmateriaal, verbandmiddelen en 
voor het mogen plaatsen van een collectebus. 

•  Vele collega’s en andere mensen die dekens en 
materialen hebben verstrekt voor het asiel in Moldavië. 

•  Dierenwinkel ‘4 pets’ en winkel ‘4 cats’ voor hun giften 
en het verspreiden van het magazine ‘Onderweg voor 
Dieren’ met daarin flyers van de acties die de collega’s 
hadden opgezet: ‘Belanca forever home’ en ‘Help 
Droek op de been’. 

•  De mensen die gedoneerd hebben voor ‘Belanca 
Forever Home’ en ’Help Droek op de been’. De 
opbrengst van de eerste actie komt ten goede aan de 
castratie van zwerfhonden in het Moldavische asiel. De 
tweede actie is opgezet voor Madelons gehandicapte 
Droek, die levenslang onder behandeling moet 
blijven. U kunt Droek steunen door geld op zijn 
rekening te storten onder vermelding van: Droek. 
Rekeningnummer: NL15INGB0008136207 t.n.v.  
M. Kieft. 

LEILA VAN DIJK WAS DE DERDE VAN DE 

DAPPERE DAMES DIE IN MEI 2017 NAAR 

MOLDAVIË VERTROK. ZIJ BESCHRIJFT HAAR 

VERHAAL ALDUS: 

Op 8 mei 2017 vertrokken we met z’n drieën naar 
Chişinău, de hoofdstad van Moldavië, een van de 
armste landen van Europa, om te helpen in een 
asiel. De honden zaten allemaal in verschillende 
grote eigengemaakte hokken. Per hok zaten ze 
met vijf, zes honden bij elkaar. De ene hond was 
nieuwsgierig, de andere boos en de volgende 
weer bang. Maar ze waren wel zo geplaatst dat 
de honden die met elkaar konden opschieten bij 
elkaar zaten. 

Ook hadden ze een groot renverblijf waar de 
honden heerlijk konden uitrennen, maar doordat 
er zo weinig personeel was, konden er maar twee 
honden tegelijkertijd buiten het hok verblijven. 
Omdat wij er nu waren, hebben we alle honden 
natuurlijk per hok laten uitrennen, en o, wat was 
het bijzonder om te zien hoe ze aan het genieten 
waren. Wij hebben meerdere dagen alle hokken 
omgeschept en helemaal schoon gemaakt. En 
we hebben veel teken verwijderd, nagels geknipt, 
de honden geborsteld en natuurlijk mega veel 
geknuffeld! Wij hebben veel bewondering voor de 
oprichter en medewerkers van het asiel. Petje af 
voor Natalia, de eigenaresse, en Anne, die dagelijks 
met passie werkt en het asiel onderhoudt. Ook 
werkt er nog een man; wat een harde werker was 
dat. Hij sliep en leefde in het verblijf bij de honden 
en was dagelijks aanwezig om de honden te voeren, 
te verzorgen en klusjes te doen. Wij hebben hier 
een heel bijzondere, ontroerende maar ook een 
hele mooie tijd gehad. We hebben veel geleerd, 
gezien en gedaan. En al helemaal heel veel liefde 
gegeven, maar vooral ook gekrégen van alle lieve 
hondjes en katten die daar zitten.

Moldavian stray dog Rescue: bedankt voor alles!

Ook dit wil ik nog vermelden: vanuit Nederland 
wilden veel mensen ons steunen. Zo konden 
we koffers vol warme dekens meenemen, 
verbandmiddelen, medicatie en nog veel meer. Ook 
hadden we een hoop spullen gedoneerd gekregen 
en daarmee zijn we naar een plaatselijk tehuis 
geweest met autistische kinderen. In Moldavië is 
daar geen subsidie voor. Het tehuis was geheel 
zelfstandig opgericht door twee moeders die zelf 
ook kinderen met autisme heben. Hier hebben wij 
de gedoneerde knuffels, spelletjes, stiften en ander 
speelgerei afgegeven. Wat waren ze hier blij mee!
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VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2005. 
DE DAG DIE ALLES ZOU 
VERANDEREN
Voordat je kan beginnen met een 
interne opleiding mag/moet ik 
een dag mee met de dagdienst 
voor oriëntatie, zodat je beter 
kunt bepalen of het echt wel iets 
voor je is (en de bemanning kan 
beoordelen of dat wederzijds is). 

Ik meld me om 08:45 uur bij 
de centrale. Ik rij vandaag voor 
de oriëntatie als ‘derde’ mee 
met Monique en Paul, twee 
oudgedienden en zeer ervaren 
krachten van de Dierenambulance. 
We rijden strak om 09:00 uur de 
deur uit en als ik even later op 
mijn horloge kijk is het bijna 18:00 
uur! Wat is er in hemelsnaam in 
de tussentijd gebeurd? Waar is de 
tijd überhaupt gebleven!?

We hebben de hele stad gezien. 
Elk uithoekje en spelonk, waarvan 
ik niet had kunnen vermoeden dat 
het bestond. 

We hebben demografisch gezien 
het hele spectrum aan mensheid 
ontmoet. En we hebben dieren 
vervoerd waarvan ik sommige 
alleen uit een boekje of de tv 
kende. Dierenartsen, asielen, 
spoedrit met hulp van de politie, 
het hele hulpverlenerspallet komt 
voorbij. En dan de dieren… vogels, 
honden, katten en hele grote, 
en vreemde, vogels. Gewond, 
ziek, overleden, verdwaald; allen 
werden door Monique en Paul 
vakkundig gepakt, verzorgd 
en vervoerd. Monique was 
een dierenarts in spé. Paul de 
hardware variant van Tom Tom 
software. En dit zou ik allemaal 
als vrijwilliger ook kunnen gaan 
doen? Aan de ene kant was het 
iets om super enthousiast over 
te worden. Aan de andere kant 
was het intimiderend. Zij wisten 
werkelijk alles! Dat zou ik toch 
nooit kunnen leren? 

Vandaag, bijna 13 jaar later, kan 
ik zeggen dat toen ik die avond 
beduusd naar huis fietste, ik een 
van de betere beslissingen van 
mijn leven heb genomen: ik heb 
me aangemeld als vrijwilliger bij 
de dierenambulance Amsterdam 
en ben het opleidingstraject 
ingegaan. Helemaal niet eng en de 
enige juiste beslissing!

NEEM JE ER WEL EENS ÉÉN 
MEE NAAR HUIS?
Die vraag krijgen we als 
Dierenambulancemedewerker 
geregeld. We vervoeren dan ook 
vaak de meest schattige, lieve, 
zielige, aandoenlijke, pluizige 
en aanhankelijke diertjes. En 
om maar meteen met de deur 
in huis te vallen: ja, velen van 
ons zijn ‘schuldig’. De schrijver 
van dit stukje biecht hierbij zijn 
‘meenemertjes’ op.  

Nog wel even dit: wij mogen niks 
‘zomaar’ mee naar huis nemen. Elk 
dier moet en gaat eerst voor een 
minimale periode van twee weken 
naar de opvang. Daarna bepaalt het 
asiel of ook zij het een goed idee 
vinden dat het dier naar ons toe 
gaat.

Dit is Silver Bullet. Dit meisje is ooit 
heel zielig geweest. 30 april 2011 
is zij in de stromende regen met 
een gebroken achterpoot van de 
Admiraal de Ruijterweg gehaald. 
Toen was ze misschien net zes 

In 2005 heb ik de luxe dat ik me een ‘sabbatical’ kan veroorloven. Na maanden van vakantiereizen en het 
uitoefenen van hobby’s waar ik de laatste tien jaar als workaholic niet aan toe ben gekomen, knaagt er iets. 
Ik mis iets. Na lang peinzen en erover praten is het simpel. Ik mis werk! Niet het geld of de carrière, maar 
het sociale aspect ervan: collega’s en zo. Ik wil nog niet terug in het ‘moeten’ van een echte baan, dus is 
vrijwilligerswerk iets voor mij? Via wat omzwervingen kom ik bij de Dierenambulance Amsterdam terecht; ik 
wist toen niet eens dat zoiets bestond, een ‘dierenambulance’!? 

DE JUISTE BESLISSING
DOOR EEN VRIJWILLIGER DIE ANONIEM WIL BLIJVEN
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maanden oud. Ik heb haar vervoerd 
naar het asiel en onderweg ‘doopte’ 
mijn collega Linda haar ‘Silver 
Bullet’. Mijn hart brak bij dit zielige 
hoopje en tegen het asiel zei ik dat 
als niemand haar kwam ophalen, ik 
haar graag zou willen adopteren. 
Niemand meldde zich. En nadat 
de breuk geheel genezen was, heb 
ik haar opgehaald. Inmiddels is 
ze een mevrouw en ook al heeft 
ze wel eens last van de andere 
katten (mannen) en van haar 
baas (omgangsvormen!), over het 
algemeen valt het leven voor het 
meisje reuze mee. 

Huis, kattenluik en tuin maken het 
allemaal draaglijk. Als iedereen 
maar een beetje rekening blijft 
houden met haar status als 
Koninginnen-Prinsesje komt alles 
goed. Snoepjes eten en achter het 
raam in de zon op bed liggen zijn 
mevrouws hobby’s.

Toen ik Silver Bullet ging ophalen 
in het asiel zat er een kat die ‘niet 
plaatsbaar’ was. Maanden geleden 
door de Dierenambulance met 
een vangkooi gevangen in een 
slooppand in Amsterdam-Oost. 
Zelfs de beste kattenfluisteraar 
had hem niet kunnen socialiseren. 
Ik zag dat hoofd, met die grote 
oren, hoorde zijn geschiedenis en 
even later ging ik met niet één, 
maar met twee katten naar huis. 

Hij heet Tristan. De eerste drie 
maanden heeft Tristan boven in 
de logeerkamer onder de bank 
gezeten. Na zes maanden durfde 
hij naar beneden te komen als ik 
thuis was. Na een jaar kon ik hem 
aanraken. Niemand weet wat hij 
ooit heeft meegemaakt, maar 
het moet erg geweest zijn en erg 
traumatiserend. Maar nu, na jaren, is 
hij een van de allergrootste dodo’s 
die je je kunt voorstellen. Een groot 
lief harig monster, die het heerlijk 
vindt om tegen me aan te kruipen. 
Dat schrikachtige blijft er soms uit 
komen, dat litteken blijft, maar deze 
haarbal heeft zijn plek helemaal 
gevonden. Buiten spelen en eten 
(!) zijn z’n grootste hobby’s. En een 
paar maanden geleden heeft hij ook 
een nieuw vriendje gekregen...  

Toen kwam namelijk Billie bij ons 
wonen. Billie is een wandelende 
ramp. Een rood/wit gevaar voor de 
omgeving en een groot monster. 
Houdt met niks en niemand 
rekening. Een ongeleid projectiel. 
Met een meterslange staart en altijd 
die blik van ‘#hoezo, wat is er aan 
de hand dan?’

In dit geval heb ik niet de kat 
uitgekozen, maar de kat mij. Op 
de behandeltafel van het Medisch 
Centrum voor Dieren. We hadden 
hem net gewond van straat gehaald 
in Amsterdam-West. Nadat een 
grote open wond in de lies door 
de arts was schoongemaakt en hij 
enkele prikken had gehad kroop 
hij tegen me aan. Terwijl ik hem 
tijdens de hele, zeer onprettige 
behandeling in een houdgreep 
had gehouden. Meestal proberen 
ze je dan open te halen en 
weg te rennen. Niet Billie. Die 
besloot anders. Hij zat tegen me 
aangekropen alsof hij wilde zeggen 
dat het wel goed was en ik me 
niet te druk moest maken. En mijn 
collega en de dierenarts keken me 
aan en zeiden: “Tja, ze kiezen hun 
baasje uit hè…”.

Na een verblijf van vijf weken in 
het asiel waarin de wond geheel 
was genezen (en niemand zich 
voor Billie had gemeld) kwam hij 
bij ons wonen. Zijn anarchistische 
gedrag was even wennen, voor ons 
allemaal wel. Maar inmiddels zijn we 
eraan gewend. Hij heeft het meeste 
in huis wel gesloopt en Silver 
Bullet en Tristan hebben ieder hun 
eigen afspraken omtrent omgang 
met hem gemaakt (waar hij soms 
rekening mee houdt). Tristan en 
Billie hebben elkaar helemaal 
gevonden en zijn BFF’s; ze spelen, 
stoeien, vechten en maken samen 
de buurt onveilig. 

Ik heb honderden katten, honden 
en andere dieren vervoerd en 
meestal (gelukkig) kan ik het werk 
als werk beschouwen. Heel soms 
komt een dier echt ‘binnen’. Ik denk 
dat de meeste collega’s dit wel 
herkennen. 

En als de 
(privé)situatie 
het dan toelaat, 
dan wordt zo’n 
dier jouw dier. 
Maar voor mij 
blijft het echt 
bij deze drie…
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Lima werd in 2008 opgehaald door de Dieren-
ambulance Amsterdam, na een melding over een 
pup van vijf weken die door een man gedumpt 
was in een verzorgingstehuis met de woorden: ‘Dit 
ding loopt mij steeds achterna.’ De pup had zware 
brandwonden en werd opgenomen op de IC van de 
Dierenspoedkliniek. De kosten waren een probleem. 
Ik heb gelijk met de Dierenbescherming gebeld en 
de situatie uitgelegd. Zij waren bereid de kosten te 
dekken. De Dierenbescherming vroeg aan mij of ik de 
hond onder mijn hoede wilde nemen, als ze het zou 
halen tenminste.

Lima heeft ongeveer drie maanden op de IC gelegen. 
Ik ging twee keer per dag naar haar toe. Nadat ze bij 
de Spoedkliniek ontslagen werd, kwam ze bij mij thuis. 
Toen de wonden na een tijdje genezen waren, zei de 
Dierenbescherming: ‘Nu kunnen we een goed thuis 
voor haar gaan zoeken.’

Nou, mooi niet dus! Ik wilde haar niet meer kwijt. Daar 
was de Dierenbescherming heel blij mee. Lima was 
voorzichtig met mensen maar dat was logisch. Ze was 
immers overgoten met chemische vloeistof en dat was 
een pijnlijke geschiedenis voor haar geweest. Maar 
ze werd goed gesocialiseerd en begon weer van de 
mensen te houden. Toen ze bijna een jaar was, is zij 
lotushond geworden: oor-oog-poot en -staartverband 
werd als oefening bij haar om gedaan. Ze vond alles 
goed, of er nu een of vier mensen aan haar zaten, 
het maakte haar niet uit. Ze heeft bijna negen jaar 
klaargestaan voor vrijwilligers, die op haar oefenden en 
examen op haar deden. Honderden heeft ze er voorbij 
zien komen. 

De naam Lima betekent ‘godin van de ommekeer’. Die 
naam past zeker bij haar! Namens alle vrijwilligers wil 
ik haar bedanken voor haar geduld en de liefde die ze 
heeft gegeven. Ze is nu met pensioen, ze slaapt veel. Af 
en toe heeft ze nog een speelse opleving. Bedankt lieve 
schat.

LIMA DE LOTUSHOND  
IS MET WELVERDIEND PENSIOEN

DOOR CAROLIEN OORNINK
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PUZZEL gemaakt door
Anne Nederkoorn

www.anzicht.nl

Oplossing puzzel Dierenambulance winter 2017

HORIZONTAAL: 1. ROOD 3. URN 5. SCAMPI 8. ELAND 9. LOS 10. WEI 
11. GEVEDERD 14. IA 15. GAKKEN 17. IS 18. RAL 19. POES

VERTICAAL: 1. RIEM 2. DAR 3. UIL 4. NANDOE 5. SLUW 6. ALLIGATOR  
7. PESTVOGEL 12. DIKKOP 13. DANS 16. EIDER 

IN DE BALKEN: DWARSLIGGENDE PUP

39

Breng letters uit het diagram over naar vakjes met gelijke nummers in de oplossingsbalk. 
Daar verschijnt dan een reden om de Dierenambulance te bellen.

HORIZONTAAL 

1  papegaai

4 paardrijdster

7 tweekleppig weekdier

10 vogel

12 dwerghoen

13  leefgebied van 10  
horizontaal

14 verdedigingsvloeistof

15 hoefdier

18 kippenslaapplaats

21 hoefdier

22 balletvogel

24 beroemde bij

26 Blauwe ..., kat

27  maak je bij de Dierenambu-
lance van een dier in nood

28 kippenwoord

VERTICAAL 

1  uitgestorven weekdier

2 god met een valkenkop

3 vissenvoer zoeken

5 is een gezonde hondenneus

6 stukje kalkoen

8 boombewoner

9 beroemde krekel

11 ruim 80% van alle amfibieën

12 papegaai-achtige

13 dierentuin

16 zo noemen wij vee

17  is de band tussen mens en 
huisdier vaak

19 begon met paarden ervoor

20 schrik voor huisdieren

21 die zin hebben vissen ook

23 plek voor kuikenvoer

25 dank ... de koekoek!
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