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Voorwoord
Beste lezers,
Voor u ligt de nieuwe Onderweg voor Dieren. Helaas zijn de maatregelen rondom corona de laatste tijd weer
opgeschaald en ondanks optimistische berichten over een mogelijk vaccin houden we er rekening mee dat ons
werk tot halverwege volgend jaar er totaal anders uit zal zien dan dat dat voorheen het geval was.
In dit nummer komen verschillende nieuwe vrijwilligers aan het woord die in deze rare periode gestart zijn. Jan
Jacob, Julia, Alexander en Marguerite vertellen waarom zij kozen voor vrijwilligerswerk bij de Dierenambulance
en wat zij zoal al mee hebben gemaakt. Ook het opleidingsteam vertelt over de stappen die zij de afgelopen tijd
hebben gezet om mensen, ondanks alle beperkingen, toch tot volwaardige dierenhulpverleners op te leiden.
Deze zomer is er helaas een grote uitbraak geweest van botulisme in Amsterdam. Het warme droge weer,
dat werd afgesloten door zeer heftige regenbuien, zorgde voor een grote groep zieke dieren in verschillende
parken in Amsterdam. Als wij daar op tijd bij zijn kunnen we de dieren helpen door ze te spoelen met schoon
water, waardoor de bacterie uit hun lichaam verdwijnt. Onze Meriam heeft wekenlang preventief de parken
gecontroleerd om zo snel mogelijk dieren te vinden en te redden. Zij heeft een artikel geschreven over haar
ervaringen als ‘botulisme girl.’
Anne-Marieke Douma is een kattengedragstherapeut die een aantal goede adviezen geeft hoe een kat die niet
naar buiten kan toch heel gelukkig kan zijn. Margreet van Litsenburg, die jaren als vrijwilliger bij ons heeft gewerkt
voordat zij naar Bakkeveen in Friesland verhuisde, vertelt over de caviaopvang bij haar op het terrein. Annemieke
van Kessel verhaalt tot slot over liegbeesten en liegende beesten.
Afsluitend een verdrietig bericht over Kip, Muis en Poekie. Sinds 2011 hebben hun avonturen tweemaal per jaar de
achterzijde van de Onderweg gesierd. In al die jaren hebben ze met ons nagedacht over nieuwe uniformen, ons
40-jarig bestaan gevierd, zijn ze opgeleid tot dierenhulpverlener, ze hebben auditie gedaan voor onze kalender en
nog veel meer. Dit nummer is de laatste keer dat zij op onze achterpagina hun avonturen beleven. Hun geestelijk
moeder, Wendy Maria Dekker, heeft besloten creatief
een andere richting in te slaan. Wij wensen haar daar
allemaal heel veel succes bij en gaan haar en het
drietal uiteraard enorm missen.
Ik hoop dat u net zo veel plezier beleeft aan het lezen
van dit blad als wij aan het maken ervan. Ik wens
u een hele fijne feestdagen en een zeer goed en
gezond 2021.

Margje de Jong

020 - 626 2121

DAWINTER20

3

Corona en

meldkamerdiensten
DOOR CAROLINE VAN DAM

VOLLE BAK DIEREN
TIJDENS DE NACHTDIENST

was. Al gauw bleek de bevalling

groot effect gehad op het werk
van de Dierenambulance het

Wekelijks heb ik een vaste

toch prachtig om – al is het 4 uur ’s

afgelopen jaar. Al vanaf het begin.

nachtdienst op de meldkamer en

ochtends en op afstand – getuige

Medewerkers uit of in contact met

daarnaast probeer ik regelmatig een

te zijn van de geboorte van een

risicogroepen bleven thuis. Uit

dag- of avonddienst te doen. Leuk

aantal kittens?

voorzorg zat er slechts één persoon

om beiden te doen, want er is wel

op de auto en op de meldkamer.

verschil tussen de nachtdienst en de

Overdag rijden er twee, soms

Verder was er zo min mogelijk

dagdienst. Tijdens de nachtdienst

drie ambulances en samen met

persoonlijk contact, en geen

rijdt er één ambulance en wordt er

de andere centralist neem ik

trainingen, workshops of inwerken

alleen voor spoedgevallen gereden.

meldingen aan, communiceer ik

van nieuwkomers. Gelukkig konden

Dieren die laat in de avond zijn

met de ambulance en verdeel ik

we de dieren wel blijven helpen.

opgehaald blijven soms een nachtje

de ritten. De meldingen gaan over

bij ons in het eigen dierenverblijf.

allerlei dieren, in de afgelopen

Er werden aanpassingen gedaan,

De opvang is immers ’s nachts

zomerperiode betrof het veel jonge

waarna er weer samen diensten

gesloten. Dan kan het wel eens volle

vogeltjes die uit het nest waren

konden worden gedraaid. Doordat

bak zijn. Laatst hadden we twee

gevallen en/of nog moesten leren

de ambulancediensten nu niet

katten, drie duiven, een meeuw, een

vliegen, botulismeslachtoffers in

meer gelijktijdig beginnen zijn

kanarie én een haan in het verblijf

parken, zwanen en eenden die

er minder mensen tegelijk in het

zitten. De haan liet bij zonsopgang

verstrikt of gewond waren door

pand aanwezig. Op de meldkamer

luidkeels weten dat de nieuwe dag

visdraad en haken, zieke konijntjes,

zit er tussen de werkplekken

begonnen was.

verzwakte egels, honden die weg

Natuurlijk heeft het coronavirus

een plexiglas afscheiding zodat

voorspoedig te verlopen. Dan is het

waren gelopen, allerlei gewonde

er twee centralisten kunnen

Naast de spoedgevallen wordt er ’s

vogels en natuurlijk veel duiven. Ik

werken. Dat was zeker tijdens

nachts vaker gebeld voor advies of

vraag de melder altijd om een dier

de drukke zomermaanden hard

steun, omdat de eigen dierenarts

in een doos of krat te doen zodat

nodig. Ondanks vele stickers op

dan niet bereikbaar is. Zoals die

het veilig zit tot het opgehaald

het plexiglas hebben trouwens al

mevrouw die zich zorgen maakte

wordt. Soms reageren mensen daar

diverse honden hun neus gestoten.

om haar kat die aan het bevallen

geïrriteerd op, want ze hebben
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onderweg niet altijd een doos bij de
hand. Als ik dan uitleg dat we niet
meteen kunnen komen omdat de
ambulance elders bezig is, willen
bellers vaak wel op zoek gaan. En
dat is heel fijn, want een spoedgeval

Helpt u ons meer
Pipi’s helpen?

tussendoor kan ook de hele route
omgooien.
DOOR CAS AAFTINK

Het is mogelijk om bij ons, op
afspraak, afscheid te nemen van
een overleden huisdier. Ik zorg dan
dat het dier netjes ligt opgebaard

Pipi viel van 9 hoog naar beneden.

in de afscheidsruimte. Tijdens het

Onze ambulance ging er met spoed

afscheid vertellen eigenaren over hun

naartoe: de arme kat lag zwaargewond

huisdier en dat zijn vaak emotionele

op de grond. De uitslag van een kort

momenten. Ik laat mensen in alle

onderzoekje: een zware ademhaling,

rust afscheid nemen en naderhand

pootjes bezeerd en heel wat zwaar

bespreken we wat de verdere

letsel.

wensen zijn, bijvoorbeeld crematie of
begraven.

Op de rugletselplank met Pip, zuurstof
toedienen en rijden!

Tijdens elke dienst zijn er af en
toe ook vreemde meldingen en

Bij de dierenarts bleek Pipi een

bijbehorende leermomenten. Zoals

gebroken bekken en gebroken ribben

die keer met een melding in Noord.

te hebben, maar ook een klaplong. De

De beller én een voorbijganger

eerste 48 uur zijn in zo’n situatie zijn

zijn ervan overtuigd dat er een

het spannendst. Pipi ging onder het

schorpioen op het fietspad zit. De

mes. Zou hij ooit nog kunnen lopen?

ambulance heeft wat moeite de

Zou hij het überhaupt overleven?

locatie te vinden, maar ziet wel een
sculptuur van een schorpioen... het

Zijn eigenares vertelde achteraf dat

zal toch geen geintje zijn? De melder

ze zo blij was met hoe wij Pipi hadden

teruggebeld, nee: hij staat iets

gekalmeerd en hoe wij eerste hulp

verderop. Het blijkt een rivierkreeft.

hebben verleend. En ook haar mentaal

Tja, ik heb mijn lesje geleerd:

hadden ondersteund.

volgende keer eerst een foto sturen.
En het gaat goed met Pipi! Hij heeft
En deze: een overleden varaan op

alleen een kale kont, maar daar valt

een stoep. Melder (de zoon van een

mee te leven!

bioloog, in Bali geweest) weet zeker
dat het een échte is. De ambulance is

HELP JIJ ONS MEER PIPI’S HELPEN?

in de buurt. Collega’s van de vorige

U bent al donateur voor een maandelijks bedrag naar keuze. In ruil

dienst blijven even wachten op de

voor uw steun sturen wij twee keer per jaar dit tijdschrift op én

terugkoppeling. Inderdaad, een

ontvangt u 50% korting op de ritprijs. Mocht u gebruik moeten maken

echte varaan: alleen wel een opgezet

van onze diensten, dan betaalt u dus € 25 in plaats van € 50. Dat is

exemplaar.

het minste wat wij kunnen doen, want zonder uw steun zouden wij
niet bestaan.

Voor elke dienst, of het nou dag,
avond of nacht is, voel ik een

“JA, IK WORD DONATEUR”

redelijke spanning, omdat ik niet

Dat kan simpel, veilig en snel via onze website www.dierenambulance-

weet wat me te wachten staat. En

amsterdam.nl, telefonisch op nummer 020-5681525 of via de mail:

dát is tegelijk ook het leuke aan dit

boekhouding@dierenambulance-amsterdam.nl.

werk.
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Na maanden van gedwongen rust

hebt staan die het klappen van de

door dat etterige virus kon in juli

zweep kent.

de opleiding tot Dierenhulpverlener
dan toch beginnen. Een intensief
en professioneel programma om
de nieuwe lichting enthousiaste
vrijwilligers de benodigde kennis
en kunde te geven om (huis)dieren
en in veel gevallen hun baasjes in
nood de zorg te geven die ze nodig
hebben.

Zet mij er maar in dan,
no way dat we dieren aan
hun lot overlaten door een
gebrek aan manschappen.

Ruim twee maanden later zijn de
theorie- en praktijkexamens naar

Hoe is het om
als kersverse
medewerker te
worden ingezet?
Nieuwe vrijwilliger
Alexander van
Haaster vertelt.

tevredenheid afgerond en mag

"Weer een duif?" hoor ik mezelf

ik diensten mee gaan draaien.

een paar uur later denken, na de

Wel onder het toeziend oog van

vijfde rit op een rij. Niet om te

een aantal veteranen natuurlijk,

klagen trouwens; al rijden we er

die de jonkies graag onder hun

honderd op een dag. Ik ben te

hoede nemen. Door te doen leert

ongeduldig en wil zo veel mogelijk

men, is het devies. Dit werd al

verschillende situaties meemaken

snel duidelijk toen we tijdens mijn

in de hoop snel te leren en volledig

allereerste dienst met veteraan

‘los’ te kunnen worden verklaard.

Henk een melding kregen van een

Aan mogelijkheden hiervoor geen

gewonde meeuw. "Nou jongen,

tekort; na overleg zou ik ook

laat maar zien hoe het moet dan,"

een nachtdienst of twee gaan

zei Henk met een brede glimlach

draaien. Door vakantie en corona

terwijl hij zijn armen over elkaar

hebben we helaas meer moeite

sloeg. In de categorie 'je regelt

dan normaal om de auto 's nachts

het maar.' En terecht, want zo leer

te laten rijden. Zet mij er maar in

je wat mij betreft het meeste; in

dan, no way dat we dieren aan hun

het diepe gegooid worden met de

lot overlaten door een gebrek aan

wetenschap dat je iemand naast je

manschappen.

Zó gechipt!
Poes Jambo uit Delft ging logeren aan de Amsteldijk in Amsterdam, maar ontsnapte. Een paar weken later
werden we gebeld door lieve, bezorgde passanten die een kat op straat zagen lopen in Osdorp. Ze vertrouwden
de situatie niet. Normaal gesproken halen wij geen gezonde katten op. Een uitzondering daarop is de
verkeersgevaarlijkheid. De centralist besloot er daarom toch een ambulance op af te sturen en gelukkig maar:
de bemanning trof Jambo aan! De oppasouders kwamen er meteen aan en we stonden allemaal met tranen in
de ogen.

HOE WISTEN WIJ DAT DIT JAMBO WAS?
Via een chip en een juiste registratie!
Bijna dagelijks vervoeren wij huisdieren zonder chip of waarvan de chip niet goed geregistreerd is. Veel van deze
dieren belanden hierdoor onnodig in het asiel, omdat wij de eigenaar niet kunnen bereiken. Dat had toch niet met
Jambo mogen gebeuren!
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Om 22:00 uur ben ik met gezonde

daadwerkelijk zitten, slaan ze daar

zal deze rit ook niet snel vergeten,

spanning onderweg naar mijn

wel op aan. Toch? Nog steeds niets.

maar de wetenschap dat wij de

dienst. Voor het eerst zal ik niet

Na drie kwartier Sherlock Holmes

enigen zijn die op dat moment

de bijrijder zijn, maar de chauffeur.

gespeeld te hebben staan we met

iets kunnen doen is het enige dat

Verantwoordelijk voor het veilige

lege handen, in de hoop dat de

ik nodig heb om de knop om te

vervoer van de dieren, hun baasjes

melding niet klopte...

zetten. Voor het diertje hebben

en mijn collega Francina; toch

we helaas niets meer kunnen

best spannend allemaal. Op de

Na aan aantal ritten komen we rond

betekenen, behalve een enigszins

meldkamer hoor ik dames praten

3 uur terug op het kantoor van

waardig vervoer naar zijn laatste

over de zoveelste melding van

de Dierenambulance; we kunnen

rustplaats.

het geluid van puppy's in een

gaan slapen tot er een andere

garagebox. Onze auto's hebben

melding binnenkomt. Na twee uur

steeds niets kunnen vinden, maar

plafonddienst gaat de telefoon

ik hoor Francina zeggen dat wij

en krijg ik van centralist Thijsje te

ook wel even op onderzoek zullen

horen: ‘Ik heb een spoedrit voor

uitgaan.

jullie: een zwaargewonde kat.’ Ik
ben meteen klaarwakker (met dank

Ik vroeg me al sinds mijn
aanmelden af hoe ik zou
reageren in de moeilijke
situaties, en nu weet ik het.

Eenmaal ter plaatse lopen we naar

aan een gezonde dosis adrenaline),

de garagebox in kwestie. Geen

doe mijn uniform aan en hobbel

gehoor en weinig te zien door het

met mijn broek half op mijn knieën

raam. Dan maar via de achterkant.

naar de WC om mijn lenzen in te

Samen slaan we ons een weg

doen. We noteren de melding en

Ik ben dankbaar dat ik dit 'werk'

door de dichte begroeiing, goed

een minuut later zitten we in de

mag doen, en kijk ernaar uit over

luisterend en kijkend naar mogelijke

auto. Meneer vond het een goed

zoveel decennia ook die ene

verstopplekken. We spotten met

idee om zijn kat, binnen een week

veteraan te zijn en het verschil te

onze zaklampen een luchtrooster

na nadat hij hem kreeg, op het

kunnen maken voor dieren in nood.

en denken hetzelfde: ik schroef

balkon rond te laten lopen. Op

Met als kers op de taart geweldige

het rooster los met de multitool

zeven hoog.

collega's om me heen. Met dank

van Francina (note to self: kom

aan Henk, Bert, Willem, Francina en

altijd voorbereid) maar helaas,

Ik vroeg me al sinds mijn

Roos, die me in een korte tijd veel

niets te zien. Als ultieme poging

aanmelden af hoe ik zou reageren

kennis en vertrouwen bij hebben

zoek ik op YouTube een filmpje

in de moeilijke situaties, en nu weet

weten te brengen, ieder op zijn en

op van huilende puppy's: als ze er

ik het. Makkelijk is het niet en ik

haar eigen manier.

Omdat wij het belangrijk vinden dat huisdieren snel worden
herenigd met hun baasje chippen én registreren wij gratis 2020
honden, katten en konijnen.

HOE WERKT HET?
Uitsluitend op afspraak, te maken via de online
afsprakenkaart op onze website

Locatie: Voorlandpad 2, Amsterdam

Eén huisdier per afspraak; heb je meerdere dieren,
maak dan meerdere afspraken.

DOOR CAS AAFTINK

JAMBO

DAWINTER20

7

BODYCAMS BIJ DE
DIERENAMBULANCE AMSTERDAM:
WE GAVEN ZE AAN DIERENAMBULANCE DE RONDE VENEN
DOOR EELCO MIEDEMA

In 2019 hadden twee vrijwilligers ’s nachts te maken

de bodycams. Het gebruik betrof met name het leren

met verbaal en fysiek geweld. Vlak na deze gebeurtenis

omgaan met de camera of educatief gebruik en niet zo

– maar louter toevallig – is Dierenambulance

zeer de verhoging van (het gevoel) van veiligheid. De

Amsterdam benaderd door de firma Iwitness uit

meeste tijd liggen bodycams ongebruikt in de kast, wat

Woerden, die bodycams wilde doneren aan een goed

enerzijds goed is maar tegelijk ook zonde.

doel. Gelukkig zijn geweldsincidenten bij uitoefening
van ons werk uitzondering, maar het bewuste incident

Onlangs zijn de collega’s van Dierenambulance

stemde toch tot nadenken over mogelijkheden om

De Ronde Venen (provincie Utrecht) een

(het gevoel van) veiligheid te vergroten. Daarnaast

crowdfundingsactie gestart om bodycams aan te

kan een bodycam ook ingezet worden voor andere

schaffen. Zij worden naar eigen zeggen steeds vaker

doeleinden zoals interne opleiding, of als dashcam bij

agressief bejegend en voelen zich dan ook steeds

verkeersgevaarlijke situaties. Ook kunnen ze nuttig zijn

minder veilig tijdens hun werk. Dierenambulance

om te laten zien hoe onze medewerkers te werk gaan

Amsterdam heeft in overleg met de firma Iwitness

of om reportages te maken voor sociale media.

besloten een aantal van onze ongebruikte camera’s te
geven aan De Ronde Venen. Hopelijk helpt het hen in

Naast de hierboven beschreven positieve werking

hun werk en verhoogt het hun gevoel van veiligheid

kan het gebruik van een bodycam ook potentiële

tijdens het werk.

risico’s opleveren. Het dragen van bodycams zou
namelijk agressie-verhogend en escalerend kunnen
werken. In dat geval is het middel erger dan de kwaal.
Verder spelen privacy-issues ten aanzien van maken,
gebruiken en beheer van beelden een rol. Kortom:
het invoeren van het gebruik van bodycams moet je
weloverwogen doen en niet alleen op emotie van een
enkel incident.
Daarom is eind vorig jaar besloten een pilotproject te
houden, waarbij we ervaringen met bodycams zouden
monitoren en evalueren. Negen maanden later moeten
we constateren dat er weinig gebruik gemaakt is van
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OVERDRACHT BODYCAMS AAN DE
DIERENAMBULANCE DE RONDE VENEN

EEN ZONDAGNACHT
IN JUNI...

DOOR ANONIEM

Hoewel het gelukkig zelden gebeurt, maken onze vrijwilligers heel soms wel eens iets
heftigs mee… Zoals tijdens een zondagnacht in juni vorig jaar, toen we een melding van een
aangereden kat op de Kinkerstraat ontvingen. De twee dames van de nachtdienst vertellen.
We kregen te maken met een man onder invloed, die

het vechten was erg eng. Wij sprongen ertussen om

weigerde de kat, die inmiddels al in een kattenkist zat,

de taxichauffeur te helpen. Uiteindelijk kwam de

af te geven. Maar hij was niet de eigenaar! En de kat

politie aanrijden en toen zette de man het wederom

was gewond en hulp was noodzakelijk. We werden

op een lopen, maar dit keer zonder kat. We gaven

uitgescholden, bedreigd en aangevallen toen wij het

het signalement en de route door aan de politie en zij

dier mee wilden nemen. Op een gegeven moment werd

gingen er nog achteraan maar konden hem niet meer

de man even afgeleid, dus wij vlogen als een speer de

vinden. Wij konden toen eindelijk met spoed naar het

auto in. Toen trok hij de zijdeur open, greep de kist

Medisch Centrum voor Dieren met een totaal gestreste

weer en zette het op een lopen. We hebben hem zeker

en gewonde kat, met waarschijnlijk een gebroken

meer dan een kilometer gevolgd via de Da Costakade,

bekken. Hulde voor de hulpvaardige taxichauffeur.

de Borgerstraat en de Bilderdijkstraat, terwijl hij met

De ‘dader’ heeft naderhand nog drie keer gebeld

de gewonde kat aan het rennen was. Ondertussen

naar de meldkamer van de Dierenambulance. Eerst

belden we 112 en kregen hulp van een taxichauffeur.

scheldend en naderhand ineens poeslief. We hebben

We hadden hem ergens onderweg gevraagd om ons

uiteraard aangifte gedaan, dus deze zaak is nog niet

te helpen kijken welke kant de dader op ging. Dat

afgerond. Het was voor alle betrokkenen een heftige

bleek vlakbij een autoloos voetgangerspad te zijn

ervaring en het maakt maar weer eens duidelijk dat je

dus toen is de taxi omgereden om de dader aan de

als Dierenambulancemedewerkers nooit weet waar je

andere kant ‘op te vangen.’ De dader wilde met de

in terecht gaat komen als je reageert op een melding.

kat in de taxi stappen maar deze chauffeur was dus

De dames en de taxichauffeur hebben er gelukkig niks

al op de hoogte van wat er gebeurd was en sprong

aan overgehouden en hebben ook geen nazorg nodig

voor ons in de bres. Toen haalde de dader naar hem

gehad.

uit. De jas van de chauffeur was helemaal gescheurd,

DAWINTER20

9

GROENE STAGE
‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’
Pippi Langkous

Deze zin hangt op meerdere plekken in ons pand.

uit waar die het beste konden hangen,

Wij gaan graag een uitdaging aan. Veel jongeren

om ze daar toen ook te plaatsen. Het

benaderen ons met de vraag of ze stage mogen lopen

tweede groepje kreeg de opdracht

bij ons. Voorheen moesten wij steeds weigeren, omdat

om een wormenhotel gesponsord

er vanwege heftige ritjes een leeftijdsgrens van 21 jaar

te krijgen. Met dezelfde opzet: eerst

gehanteerd wordt. Toen ontstond in 2019 het idee om

onderzoek, daarna de sponsoring en

een stageaanbod te creëren dat paste bij leerlingen die

dan de plaatsing.

een maatschappelijke stage moeten doen: collecteren
tijdens onze collecteweek, inclusief rondleiding en

Helaas gooide Corona roet in het

spannende opdrachten. Een leerzame en leuke stage

eten. Nu heeft in september een

die wij hopelijk in de lente van 2021 opnieuw kunnen

nieuw groepje de opdracht opgepakt,

aanbieden. Het bracht de leerlingen onder andere

overigens wel op afstand.

assertiviteit, financieel inzicht en het leren omgaan met
teleurstellingen. En ons leverde het € 2000,- op!

Een win-win situatie: het is goed voor de dieren,
leerzaam voor de leerlingen en een aanwinst voor onze

Eén school vroeg om een alternatief, aangezien hun

organisatie.

leerlingen het hele jaar in groepjes van drie kleine
stageprojecten moeten doen. Er ontstond nóg een
idee: groene stages.
De leerlingen werden kleine fondsenwervertjes en

Ook interesse in een (groene of collecte) stage?
Neem contact op met Cas:
Fondsenwerving@dierenambulance-amsterdam.nl

kregen de opdracht om ons pand groener te maken.
Het eerste groepje heeft na gericht onderzoek acht
vogelhuisjes gesponsord gekregen. Daarna zochten ze
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DOOR CAS AAFTINK

Hoe is het om als kersverse
medewerker te worden ingezet?
Nieuwe vrijwilliger Julia Boverhoff
vertelt.
Al geruime tijd speelde de gedachte in mijn hoofd om
vrijwilliger te worden bij de Dierenambulance. Het leek
mij de perfecte vrijwilligersfunctie; een combinatie
van mijn passie voor dieren en mijn verlangen om
naast mijn studie een steentje bij te dragen aan de
maatschappij. Zodoende ging ik vol goede moed
naar de introductieavond voor vrijwilligers, had ik
verscheidene meeloopdagen en rondde ik met veel
plezier de interne opleiding tot dierenhulpverlener af.
Natuurlijk is het altijd afwachten hoe een nieuwe
functie bevalt in de praktijk. Droom en realiteit lopen
nou eenmaal regelmatig uiteen. Daarbij werd ons
meermaals op het hart gedrukt dat deze functie niet
voor iedere dierenliefhebber geschikt is en dat het
op z’n zachtst gezegd ‘soms best zwaar kan zijn.’
Inmiddels zijn we ruim een half jaar en vele ervaringen
verder en het was mij tot nu toe een intens genoegen.

haar lieve inwoners heeft zich aan mij bewezen. Ik
heb het genoegen gehad om met talloze baasjes,

Zwaar is het soms zeker. Het ene moment ben je in

donateurs, bellers en omstanders kennis te maken,

de zevende hemel omdat je een bijzondere rit hebt

die mij hebben laten zien dat je veel verder komt als

gereden, het andere moment sta je weer met beide

je samenwerkt. Juist in tijden waarin wij er weer aan

benen op de grond omdat je net slecht nieuws aan een

worden herinnerd dat niets vanzelfsprekend is, ben

bezorgde baas hebt moeten brengen. Het bijzondere

ik eraan herinnerd wat een goede en behulpzame

gevoel om iets bij te kunnen dragen aan de dieren

mensen er op deze wereld rondlopen. Nog nooit ben

en baasjes van de stad Amsterdam en omstreken

ik in dergelijke proporties overspoeld met liefde van

prevaleert gelukkig het grootste deel van de tijd.

mens voor dier. Vleugels werden gespalkt, pootjes
verzorgd en wonden verbonden. Ik heb meer vogels

En niet alleen de Dierenambulance heeft mij

in mijn handen gehouden dan ik kan tellen en egeltjes

aangenaam verrast, de gehele stad Amsterdam met al

verzorgd alsof ik nooit anders heb gedaan. Maar ik
heb ook mijn steun betuigd, condoleances gegeven en
gedaan wat ik kon, ondanks dat dat soms niet genoeg
bleek te zijn. Lief en leed waren zelden zo nauw met
elkaar verbonden.

Het ene moment ben je in de
zevende hemel omdat je een
bijzondere rit hebt gereden, het
andere moment sta je weer met
beide benen op de grond omdat je
net slecht nieuws aan een bezorgde
baas hebt moeten brengen.

Mijn ervaringen bij de Dierenambulance hebben
mij tot nu toe overweldigd. Ik voel mij overrompeld
door de immense liefde die alle medewerkers van de
Dierenambulance voor dieren delen. Ik ben sprakeloos
door het innemende team van vrijwilligers dat zich
iedere dag weer, 24/7, voor zowel de dieren als
baasjes van de stad Amsterdam inzet. En ik ben trots
dat ik deel van deze fantastische organisatie uit mag
maken. Met volle overtuiging kan ik zeggen dat dit
daadwerkelijk een organisatie is met hart voor dieren.
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De eerste reiger van Saskia van der
Sluis was beslist geen makkie.
Maar ze kreeg hem wel te pakken!

TEKST EN ILLUSTRATIE
SASKIA VAN DER SLUIS

Mijn eerste reiger was op een drijfnatte

groot en alles is lang aan een reiger: nek, bek, poten,

dag in november, met twee Saskia’s in

vleugels. Prachtig. Vooral als ze uit stand met twee

één auto.

slagen rechtstandig omhoogvliegen, meer een soort
gevleugeld omhoog springen eigenlijk. En dan die

Het was natuurlijk niet echt mijn eerste reiger, want

grote Jurassic kreten die ze al vliegend door de smalle

ik woon dichtbij de Albert Cuyp waar misschien wel

straten uitstoten. Toch een beetje oernatuur van toen

de grootste stedelijke reigerkolonie van het Westelijk

de wereld net geen soep meer was, live langs je eigen

halfrond na de markt visjes vangt, al dan niet gebakken.

raam.

Als ze bovenop een viskraam territoriaal om zich heen
zitten te kijken, kun je tikkertje spelen met reigertenen

Maar goed, bij de Dierenambulance leer je nog

als je snel en slinks bent... Dat vinden ze niet grappig.

iets over reigers: ze pikken je ogen uit. Meteen.

Ik deel reigers sowieso niet in bij de levensgenietende

Ze zijn geprogrammeerd op glinsteringen en met

flierefluiters. Ze zijn groot en grijs en ontzettend

hun bajonetachtige snavel gaan ze meteen voor

chagrijnig. Van altijd in je eentje met alleen een grijze

je glimmende kijkers. Er gaan wilde verhalen over

regenjas en een sportbroekie aan langs de slootkant

collega's die nog even door een klein gaatje in de kooi

staan word je ook niet gezelliger, natuurlijk. Om nog

naar de gevangen reiger keken en pats...

maar te zwijgen van die lange blote poten. Dat moet
hufterig koud zijn. Soms hebben ze gezelschap van een

‘Kijk uit voor je ogen met reigersvangen.’ Dat prevelde

mensenvisser, maar dan nog straalt ervan af dat het een

ik nog eens zachtjes voor me uit toen we met twee

gelegenheidsverbondje betreft, niks van harte.

Saskia's in de auto naar mijn eerste onderweg waren.
Eerst de snavel pakken, dan de vleugels opvouwen. Ik

Ik vind ze wel echt waarachtig prachtig in de stad. Ik

ben maar een half keer zo groot als een flinke reiger,

zie ze graag en fotografeer ze al jaren. Ze zijn echt

dus dat werd nog spannend. Als we 'm al te pakken
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Van altijd in je eentje met alleen een grijze regenjas en een sportbroekie aan
langs de slootkant staan word je ook niet gezelliger, natuurlijk.
konden krijgen, trouwens, want dit was al de tweede

weg te waggelen, maar waggelen was geen optie,

keer dat we die dag kwamen kijken in het Flevopark.

vanwege die halve rechterpoot. En ik dacht nog aan

De eerste keer was hij al gevlogen, naar de overkant

mijn ogen en die snavel, maar ik wilde hem toch vooral

of ergens anders uit zicht. Hij kon dus nog wel wat

invouwen en oppakken, voordat hij verstrikt zou raken

vliegen, maar was erg verzwakt, vermagerd en werd al

in de prikkels en daar heb je toch twee handen voor

door de andere reigers aangevallen. De hondenuitlaters

nodig. Ik keek, deed mijn hoofd opzij, mijn ogen dicht

die langs het pad liepen hadden al meerdere malen

en op de tast ving ik mijn eerste reiger, vouwde zijn

melding gedaan van dit miserabele tafereel.

vleugels, deed hem onder mijn linkerarm en pakte snel
zijn snavel vast.

Het miezerde onverminderd en de reiger stond nu
wel op de aangegeven plek. Hoge schouders en

Twee Saskia’s waren stomverbaasd, maar blij!

maar anderhalve poot. Zijn rechterpoot was vanaf

Anderhalve bungelende poot, veel lengte, heel lang,

de knie verdwenen, tja, dan kun je nauwelijks meer

maar hij woog niks. En hij spartelde ook niet om los te

voor jezelf zorgen. Aan de overkant van een slootje

komen. Hij liet gelaten gebeuren wat er gebeuren ging.

stond hij, omgeven door braambossages, rietkragen
en allerlei stadse wildernis. Ver buiten het bereik van

Tja, en dat moest ik zelf ook nog verzinnen. Wat nu?

een schepnet. Er was wel een soort dam wat verderop,

Dezelfde weg terug dan maar? Maar nu zonder armen

met een monumentaal hek met gemene punten en

om me een weg te banen, want handen vol met reiger...

kilometers prikkeldraad erop. En een deur erin – die

Ik was zo druipend nat en volledig in beslaggenomen

op slot was. We probeerden ons beste padvindersplan

door mijn, ehm, uitdaging, dat ik voetje voor voetje,

te verzinnen en Saskia liep alvast naar de wagen om

behendig en licht manoeuvrerend met het dier, heel

nog een net of een verlenging te halen en te melden

langzaam en gevaarlijk dicht langs de waterkant,

dat het wel even kon gaan duren. Die avond was er

richting het hek bewoog. Ik kon alleen nog maar op

een diploma-uitreiking en we moesten ook nog een

de tast verder. Ik voelde me bepaald amfibisch en half

kaasplankje ophalen onderweg terug.

mens, half reiger. De reiger was zo licht dat ik hem
bijna niet in mijn handen voelde, alsof hij oploste en

Het was opgehouden met zachtjes regenen. Het droop

we samen een geheel vormden dat uit deze stekelige

al langs mijn nek naar beneden. Maar ik ben niet bang

toestand moest geraken. De lichtheid van een reiger is

voor water of slootjes, ik had mijn oude zeillaarzen

voelbaar.

aan en ik dacht: ik kijk gewoon hoe ver ik kom. Je kunt
het altijd proberen. Het lukte me onverwacht om me

We kwamen bij het hek, Saskia stond precies goed

– zonder aan het prikkeldraad te blijven hangen – om

klaar om hem over het hek heen aan te nemen en

het hek heen te slingeren. Ik was aan de overkant.

verdomd, zelfs dat lukte. Met een slome zwaai om

Restte me nu nog een glibberige kluuntocht door

het prikkeldraad heen was ik terug in de wereld. We

planten en nat struikgewas, voetje voor voetje langs de

bevonden ons alle drie even zeikend nat aan dezelfde

waterkant, duikend voor braamstruiken en wijkend voor

kant van de sloot. En waren verwonderd over wat om

boomtakken. Ik kon me alleen maar op mijn voeten en

te beginnen onmogelijk had geleken en nu een feit was.

evenwicht concentreren, stap voor stap. Saskia stond

De reiger was gevangen!

ter hoogte van de reiger en ik kwam toch echt steeds
dichterbij.

Niet lang daarna stond ik ietwat verdwaasd van mijn
intense commando-avontuur, met kroos op mijn

En toen was het moment ineens daar: de reiger durfde

wangen en takjes in mijn natte haar binnen in een

niet richting Saskia op te vliegen, die gewapend met

kaaswinkel. Waar een hele voorname dame net een

het schepnet snaarstrak klaar stond om hem te vangen.

praatje over kwark in het Frans met de kaasboer

En hij kon ook niet door de struiken achter zich weg,

opstartte. Heel onwerkelijk. En het duurde nog lang

een soort Doornroosje-achtige beplanting was dat. Hij

voordat ik weer geland was.

spreidde nog wel z'n enorme vleugels in een poging

DAWINTER20

13

WAT ZIT JE
HAAR GOED!

69 VRAGEN OVER LIEGEN EN LEUGENS
Kunnen dieren liegen? Jazeker, ontdekte Annemiek van
Kessel, die we kennen als schrijver van Rijden jullie ook
voor Duiven?, toen ze haar nieuwste boek schreef dat
over liegen gaat. U leest alles over jokkende, liegende
en konkelende dieren in dit artikel.
DOOR ANNEMIEKE VAN KESSEL

Liegen dieren eigenlijk ook? Die vraag kwam bij me op

Wie een kleine reu heeft, is het misschien al eens

tijdens het schrijven van mijn nieuwste boek: Wat zit

opgevallen dat hij zijn pootje bij het plassen tegen

je haar goed! 69 vragen over liegen en leugens. Van

een boom of paaltje wat hoger optilt dan bij zijn

mensen is bekend dat ze liegen. We liegen om ons

lichaamsgrootte past. Het straaltje komt dan wat hoger

eigen hachje te redden, om ons mooier voor te doen

uit, waardoor een soortgenoot die het paaltje later

dan we zijn, om in het gevlij te komen of om invloed

passeert, een verkeerd beeld van zijn voorganger krijgt:

en macht uit te oefenen. Dat klinkt niet fraai, maar

‘Oei, oppassen geblazen, hier is een grote hond in de

we liegen ook om anderen niet te kwetsen én om te

buurt.’ Wetenschappers die dit fenomeen bestudeerd

overleven. Dat laatste was in het verre verleden al zo.

hebben, leveren met hun onderzoek volgens eigen

Als er voedselschaarste was, logen mensen over de

zeggen aanvullend bewijs dat geurmarkering oneerlijk

plek waar de voorraad lag opgeslagen, zodat die niet

kan zijn.

gestolen zou worden. Ook toen al leidde de angst om
uit de groep te vallen tot leugens en bedrog. Wie uit

‘Als je liegen heel breed opvat,’ schrijft de Duitse

een gemeenschap werd verbannen kon immers geen

boswachter Peter Wohlleben in zijn boek Het innerlijke

voedsel meer uitwisselen, niet meer mee op jacht,

leven van dieren (2017), ‘dan zijn talloze dieren daartoe

zich niet voortplanten. Dieren, en zeker dieren in het

in staat. Zweefvliegen die met hun geel-zwarte strepen

wild, moeten ook vaak allerlei trucjes uithalen om te

wespen imiteren ‘liegen’ tegen hun vijanden door net te

overleven. Hoe doen ze dat, en kun je dat ook liegen

doen of ze gevaarlijk zijn. Zo is het ook gesteld met de

noemen? Ik ging op onderzoek uit en kwam tot een

dagpauwoog, een inheemse vlinder, die met de grote

paar leuke bevindingen.

‘ogen’ op zijn vleugels zijn vijanden laat weten dat hij
een te grote prooi voor hen is.’ Wohlleben noemt dit
passief bedrog, want de dieren zijn zich niet bewust
van hun misleidende manoeuvres, ze zien er sinds hun
geboorte gewoon zo uit.
Toch zijn er aanwijzingen dat dieren wel degelijk
actief kunnen liegen. Wohlleben noemt als voorbeeld
zwaluwen die ‘flink kunnen jokken’. Als een mannetje
op zijn nest terugkeert en zijn vrouwtje niet aantreft,

De dagpauwoog, laat met de grote ‘ogen’ op
zijn vleugels zijn vijanden weten dat hij een
te grote prooi voor hen is.
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slaakt hij een alarmkreet. Het vrouwtje denkt dat

De Nederlandse primatoloog Frans de Waal maakt wel

er gevaar dreigt en vliegt linea recta naar het nest.

onderscheid tussen aangeleerde trucjes en intelligente

Zo probeert het mannetje haar te weerhouden van

leugens. Hij noemt een voorbeeld van orang-oetans die

slippertjes tijdens zijn afwezigheid. Ook koolmezen

rustig, stukje bij beetje, hun verblijf in de dierentuin uit

kunnen er heel wat van: om te voorkomen dat de

elkaar schroeven, als niemand kijkt. De losgedraaide

sperwer, een kleine havikachtige roofvogel, vogels als

moeren houden ze in hun mond of laten ze losjes op

mussen, roodborstjes of mezen aanvalt, waarschuwt hij

hun plaats zitten tot de dag waarop ze het hele paneel

zijn soortgenoten met een hoge toon. De sperwer kan

eruit lichten om te kunnen ontsnappen. Soms keren ze

die toon niet horen, zodat de koolmees zijn hele familie

ook weer terug en leggen het paneel dan weer op hun

in veiligheid kan brengen. Als de roofvogel vlak bij zijn

plek. Dit laatste deed zich voor in de dierentuin van

doel is, laat de koolmees een lage toon horen die wél

Bazel. Overdag zaten de dieren braaf opgesloten, maar

hoorbaar is voor de sperwer. Die weet dan meteen

op warme nachten kropen ze door het losgeschroefde

dat zijn aanval geen verrassing meer is. Dit muzikale

dakraam naar buiten. Ze zorgden ervoor dat ze weer

alarmsysteem wordt door sommige mezen echter flink

op hun post zaten als de dierenverzorgers ’s morgens

uitgebuit. Als hij lekker of schaars voer ontdekt, dan

verschenen.

stoot de kleine bedrieger ook de waarschuwingstoon
uit, waarop iedereen vlucht en hij in alle rust aan zijn

Maar onze viervoeters met hun trouwe hondenogen

maaltijd kan beginnen.

kunnen er ook wat van. Zo ontdekte evolutionair
bioloog Marianne Heberlein, dat haar eigen hond haar

Ekstermannetjes zijn ook goede leugenaars. Ze kunnen

voor de gek hield: zoals veel hondenbezitters zette

levenslange huwelijken aangaan en verdedigen hun

ze ’s avonds de deur open om de honden te laten

vaste leefgebied stelselmatig tegen soortgenoten.

plassen. Als ze weer binnenkwamen kregen ze een

Wanneer de eieren zijn gelegd en de voortplanting

traktatie. Op een dag merkte ze dat een van de honden

voorbij is, blijft het vrouwtje nieuwkomers verjagen.

net deed of hij plaste, alleen maar om de traktatie te

Zolang het vrouwtje toekijkt doet het mannetje dat

krijgen. Het onderzoek dat ze daarna deed, bevestigde

ook, maar zodra hij zich onbespied waant, probeert hij

haar vermoeden: honden blijken in staat om hun

een nieuwe schoonheid enthousiast het hof te maken.

baasjes zodanig te misleiden dat ze lekkere hapjes

Het zijn net mensen, die eksters!

voorgeschoteld krijgen. Heberlein raadt dan ook aan
om voorzichtig om te gaan met beloningen. Je weet
namelijk nooit of een hond iets oneerlijks doet om die
beloning te krijgen.

Bedrog en misleiding komen dus
vaker voor in het dierenrijk, maar
het is moeilijk wetenschappelijk
hard te maken of dieren ook
doelbewust liegen.
De Amerikaanse bioloog Brandon Wheeler kwam

Honden blijken in
staat om hun baasjes
zodanig te misleiden
dat ze lekkere hapjes
voorgeschoteld krijgen.

met soortgelijke bevindingen. Zo heeft hij ontdekt
dat sommige kapucijnapen hun groepsgenoten met
verschillende alarmgeluiden – blaffen, piepen of hikken
– misleiden om een lekker hapje te kunnen inpikken.
Bedrog en misleiding komen dus vaker voor in het
dierenrijk, maar het is moeilijk wetenschappelijk hard
te maken of dieren ook doelbewust liegen. Volgens
Wheeler betekent liegen dat je een ander bewust op
het verkeerde been zet en dat je weet wat de ander
denkt. Bij dieren kun je dat moeilijk vaststellen. In het
geval van de kapucijnapen hoeven de leugenaars in
feite alleen maar een verband aan te leren tussen vals

WAT ZIT JE HAAR GOED

69 vragen over liegen en leugens
Annemiek van Kessel, uitgeverij De Kring, 2020

alarm slaan en extra voedsel bemachtigen.

DAWINTER20

15

DONATEUR
AAN HET WOORD
Zonder donateurs zou de Dierenambulance
niet kunnen bestaan! In dit nummer
vier donateurs aan het woord.
Wilt u in het volgende nummer van Onderweg
van Dieren staan met uw verhaal? Stuurt u dan
een mail naar communicatie@dierenambulanceamsterdam.nl, dan nemen wij contact met u op!

DOOR MERIAM SCHOLTEN

Wanneer bent u donateur geworden?

Heeft u nog andere dieren?
‘Nee, ik heb alleen Bo, mijn papegaai,

‘Ik ben lid sinds mei 2019. De aanleiding was

hij is goed gezelschap. Bo staat

dat mijn papagaai ziek was. Ik had geen

bij mij in de woonkamer en praat

vervoer en ik heb de Dierenambulance
gebeld. Zij brachten mij naar Dierenkliniek

een beetje, hij heeft het woord

IJburglaan. Ik ben meteen donateur

‘ouwehoer’ ergens opgepikt en

geworden.’

dat herhaalt hij tegenwoordig

Heeft u de Dierenambulance wel eens
gebeld voor een ziek dier?

Bo

vaak. Vroeger hebben wij altijd
honden gehad maar tegenwoordig
– ik ben 83 jaar – gaat dat helaas

‘Jazeker, laatst nog voor een duif. Die was niet

niet meer.’

goed. Ik moest meteen denken aan het lied van
Robert Long: ‘Vanmorgen vloog ze nog’.’

Wanneer ben je donateur geworden?

Mevrouw J.C. Zwagemaker-Siewert

‘Ik ben donateur geworden samen met mijn moeder,

Heb je de Dierenambulance
wel eens gebeld?

vorig jaar. Ik had toen een spreekbeurt gegeven in

‘Niet zelf maar ik heb wel

groep 7, over de Dierenambulance Amsterdam. Dat

gezien dat jullie eens bij een

vond ik zo leuk! Ik was toen 11 jaar. Daarna hebben we

grote hond stonden. En ook

een rondleiding gehad met mijn klas. Jullie medewerker

nog een keer bij een kleiner

Daphne heeft ons van alles laten zien en uitgelegd. Ik

hondje, ik weet niet precies

wil later ook vrijwilliger worden bij jullie. Wanneer kan

wat er toen was.’
Snoet

dat? (Even wachten Tyche, tot je 21 jaar bent, dan kun
je bij ons solliciteren, red). Later als ik volwassen ben,

Heb je zelf nog dieren?

ga ik heel veel dieren nemen. Ik heb het allemaal al

‘Nee, helaas kan dat niet, vanwege

bedacht. Ik wil een pony, twee honden, twee katten,

allergie, maar ik pas wel op de kat van mijn tante, die is

een axoloti (een amfibie), twee cavia’s, een konijn en

heel lief en heet Snoet. Het is een zwart-witte kat.

een hamster. O ja, en een man en een huis met een
grote tuin.’
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Tyche Blaauw (12 jaar)

Wanneer ben je donateur geworden?

aan het verdrinken was. Ook

‘Ergens in 2019, naar aanleiding van jullie crowdfunding

zagen we een zieke eend, die

voor een ambulance. Ik volg jullie trouw op Twitter en ik

we niet te pakken kregen.

ben via internet donateur geworden.’

Onderweg hebben we veel
zwerfvuil in en rondom

Heb je de Dierenambulance wel eens gebeld?

het water gevonden en we

‘Ja, onlangs heb ik nog gebeld over twee eenden

hebben het water bestudeerd,

met botulisme in het Oosterpark; ik woon daar om

waar van alles in dreef. Vooral

de hoek en doe onderzoek hoe het Oosterpark op

rondslingerende peuken vormen

dagelijkse basis wordt schoongehouden. Daarvoor

een groot probleem voor de dieren. Het

loop ik mee met de verschillende gemeentelijke teams

doet mij wel goed dat ik weet dat de Dierenambulance

die verantwoordelijk zijn voor het groenonderhoud, de

zoveel mooie, goede dingen doet voor dieren en dat je

waterkwaliteit en het opruimen van het

ze altijd kunt bellen als je een ziek of gewond dier in de

zwerfvuil. Dit is onderdeel van

Simone

natuur tegenkomt.’

mijn studie Antropologie bij de
UVA. Ik heb ook een middag
in het Oosterpark met jou

‘Ja, ik heb twee katten, ik heb ze van de Poezenboot

(Meriam, red) meegelopen

geadopteerd. Een zwarte kater, Jean-Paul en een

voor een botulismerondje.

prachtige langharige, kruising-Noorse boskat, Simone.

Dat was een leerzame

Helaas zijn ze geen vriendjes van elkaar, maar ze zijn

wandeling. We hebben die
Jean-Paul

Heb je zelf ook dieren?

wel ontzettend lief voor mij.’

middag vijf overleden dieren
geborgen en een duif gered die

Mandy de Wilde

Wanneer bent u donateur geworden?

de rug gekrabd met een

‘Ik ben in 2011 lid geworden, dat is dus alweer bijna een

soort vork, die mijn ene

jubileum. Ik ben donateur geworden via Lydia van der

broer clandestien in de

Weide, zij is hoofdredacteur van dit blad.’

stalenmeubelenfabriek
waar hij werkte in

Heeft u zelf dieren?

elkaar had gelast.

‘Nee, mijn huis is te klein en ik ben veel onderweg, dat

Gradus kwam dan

zou sneu zijn voor de dieren. Als ik wel een huisdier

vergenoegd naar de

zou nemen, dan het liefst een kat. Mijn buurkat Vladimir

deur van zijn hok en

is mijn favoriete dier momenteel, daar heb ik wel een

presenteerde zijn rug. Mijn

band mee. Vroeger, toen ik nog een kind was, hadden

andere broer had hem nog een

wij altijd katten. Netty en Benny: die katten kan ik

kunstje geleerd. Gradus ging dan op zijn rug liggen,

mij nog herinneren. Netty werd behoorlijk verwend.

broer 2 ging schrijlings over hem heen staan, pakte

Daartoe behoorde ook het opdienen van haring in

zijn voorpoten, en schommelde hem ritmisch naar

tomatensaus, uit een blikje van een wat prijzig merk.

rechts en links, de formule uitsprekend: ‘Mikkebakken,

Een keer kwam mijn moeder uit de winkel met een

Mikkebakken.’ Gradus maakte dan blije geluiden. Ook

goedkopere soort. Netty snuffelde eraan, trok een vies

heb ik een keer, ik zal zo’n zeven jaar geweest zijn, op

gezicht (nou ja, dit laatste verzin ik er maar bij) en

Gradus’ rug een paar meter mogen rijden, voor de foto

wandelde statig weg. Mijn moeder heeft de vis toen

– een foto die ik helaas niet meer kan vinden. In elk

maar aan mijn oudste broer gegeven, die daar geen

geval hield Gradus het langer uit dan ik.’

Vladimir

enkele moeite mee had.

Heeft u wel eens de Dierenambulance gebeld:
Ook hielden we varkens, die uiteindelijk voor de

‘Ja, voor een wilde kat die bij de buren naar binnen was

consumptie waren. Je kunt misschien zeggen dat

gelopen. Jullie hadden de kat zo te pakken met het

wij een soort van natuurvolk waren, dat respect had

juiste materiaal.’

voor de dieren die we aten. Ik herinner mij de varkens
Gradus I en Gradus II. Gradus werd elke dag heerlijk op

Toon van der Aa
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Botulisme
in de zomer
Een tragische situatie maar gelukkig
hebben we veel dieren kunnen redden!
DOOR MERIAM SCHOLTEN
FOTO'S ANNET DE GRAAF

Botulisme girl werd ik onlangs gekscherend door wat
collega’s genoemd. Tja. Het klinkt een beetje gek maar
er zit wel een grond van waarheid in.
Na de hittegolf van half augustus laaide het botulisme
in Amsterdam op. Vooral in vijvers van het Oosterpark
en het Westerpark. Ook was het raak in het Beatrixpark
en het Vondelpark en nog vele andere plekken in
de stad. De extreme hitte en de vervolgens grote
hoeveelheid regen zorgde er waarschijnlijk voor dat
het botulisme – dat al in de bodem zat – extra snel
omhoogkwam. Ook zuurstoftekort in de vijvers kan
botulisme veroorzaken. Vooral eenden, nijlganzen en
zwanen slurpen lekker over de bodem en in het water
om hun voedsel binnen te krijgen. Daar werden ze
erg ziek van. Of ze overleden, want botulisme is een

Door de Gemeente en de Reinigingsdienst/

dodelijke ziekte. Zelfs vissen kunnen erg ziek worden

Plantsoenendienst werden borden geplaatst in de

van botulisme. We hebben ze laten onderzoeken door

parken en plakkaten aan bomen gehangen, met

experts maar in de vijvers van genoemde parken

de mededeling dat er botulisme heerste en dat de

hadden de vissen gelukkig niet heel veel last van de

Dierenambulance Amsterdam preventief zou gaan

ziekte.

controleren.
De situatie was heel tragisch. Je zag eenden die niet
meer konden vliegen en die je zo kon oppakken. Hun
poten raakten verlamd en daarna ook hun vleugels
en de rest van het lijf. Ze dobberden maar wat rond.
De ogen en de kop gingen hangen en ze zonderden
zich af. De nog levende zieke dieren dreven in het
water, verlamd en totaal uitgeput en ze waren meestal
makkelijk uit het water te halen. Sommige werden
gered met een vangnet. We hadden ook een waadpak
om het water in te gaan. Ook gebruikten we ons
bootje om dieren te redden. Vooral eenden waren de
dupe. Maar we vonden ook zieke nijlganzen, reigers,
meerkoeten en zwanen. We zijn een periode zelfs twee
keer per dag preventief gaan controleren bij de vijvers
en kwamen helaas regelmatig met een zak vol kadavers
terug.
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Wat is botulisme?
Botulisme is een vergiftiging door het vergif
botulinetoxine waaraan vooral watervogels
en vissen sterven. Botulisme is een vorm van

+20°C

voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie
– clostridium botulinum – die veel voorkomt in
water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze
bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een
eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode vogel)
ideale omstandigheden. De bacterie verspreidt
zich via kadavers van dieren die in het water of
langs de waterkant blijven liggen.

Gelukkig hebben we ook veel dieren kunnen redden.

ergens de kop op. Maar wat vooral opviel deze zomer

Wij, de dierenhulpverleners, zijn opgeleid door Gerrit

is dat de vijvers van de genoemde parken zo extreem

Zant van vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht.

waren getroffen. De gemeente heeft aangegeven in

Hij heeft ons geleerd hoe je vogels kunt doorspoelen

de koudere periode een aantal van de vijvers te gaan

bij botulisme. Dat doe je met een spuitje met een

baggeren om zo de voedingsbodem voor botulisme te

slangetje eraan. Dat wordt voorzichtig diep in de

verminderen.

keel geschoven om daar een hoeveelheid water in te
spuiten. Vervolgens poepen ze de bacterie uit totdat

Wat in het oog sprong was de betrokkenheid van de

ze weer schoon zijn van binnen. Dit moet je ieder half

Amsterdammers. Ze spraken ons aan in de parken,

uur herhalen. Ondertussen moet het zieke dier zo snel

belden naar onze meldkamer en hielpen soms ook mee

mogelijk naar De Toevlucht worden gebracht. Daar

zoeken. Er is twee keer een fotograaf mee geweest,

hebben ze een grote kans om met de juiste zorg op te

Annet de Graaf, en een onderzoeker van de UVA,

knappen.

Mandy de Wilde, die de kwaliteit van het park en dus
ook de waterkwaliteit in beeld wilde brengen. We

Nu ik dit schrijf, eind september, zijn de aantallen zieke

hebben ter plekke ook veel informatie over botulisme

dieren gelukkig afgenomen. De fonteinen van de vijvers

kunnen geven aan het publiek. Daarnaast raadden wij

staan (hopelijk) continu aan zodat het zuurstofgehalte

aan om honden niet te laten zwemmen in de vijvers

op peil blijft en de temperatuur is weer normaal voor

of in ander stilstaand water. Ook honden (en ook

de tijd van het jaar. We controleren nog wel, maar

mensen!) kunnen daar namelijk flink ziek van worden.

in principe alleen als wij een melding krijgen van
passanten.

Ik ben blij dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan
het redden van de vele zieke watervogels. Ook ben ik

Maar het botulisme zit in de drab van de bodem en

blij dat we zoveel kadavers hebben kunnen ruimen uit

zal daar blijven rondhangen. Dit jaar was niet anders

de parken. Al was dit soms een vies en stinkend klusje,

dan andere jaren. Ieder jaar steekt het botulisme wel

we hebben op deze manier erger kunnen voorkomen.
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Hoe is het om als
kersverse medewerker
te worden ingezet?
Nieuwe vrijwilliger Jan
Jacob Beelaerts van
Blokland vertelt.

In januari ben ik begonnen

waarin de collega is gerend en

van de omstanders, leeft voort in

met de eerste opleidingen tot

vinden die met de rillende hond aan

het park, wij ‘druipen’ af.

dierenhulpverlener. Toen ik de

de riem. De hond en de eigenaar

examens had gehaald, kwam

zijn door het dolle heen wanneer ze

Helaas zijn er ook momenten dat je

corona. De inwerktijd die normaliter

elkaar zien.

je emoties moet wegslikken. Vooral

volgt na de examens kwam te

als een huisdier net is overleden

vervallen. Sinds april 2020 rij ik

Zuid. De beller is een medewerker

en je de eigenaar dat nieuws moet

mee als dierenhulpverlener en

van een supermarkt. Bij aankomst

vertellen. Zeker als er kinderen bij

sinds juni als chauffeur. Elke dienst

blijkt er tussen de geïmporteerde

betrokken zijn. Of als je overleden

is anders, spannend, met steeds

bananen een inmiddels overleden

dieren van het wegdek moet halen,

andere collega’s. Ik kom altijd

boa constrictor te zitten. Zo loop

terwijl het verkeer (en samenleving)

thuis met veel verhalen. Een paar

je de supermarkt weer uit, met een

rondom je heen raast. Wat frappant

voorbeelden:

slang!

is, is dat alle bellers, alle mensen
die je spreekt, je willen helpen. Ze

Oost, 7.00 uur. Beller: ‘Er is een

Amstelstation. Een kat blijkt

bellen omdat een (hun) dier hulp

onbekende kat in ons trappenhuis.’

te zijn ‘ingestapt’ in de bus en

nodig heeft. En dat brengt hen en

Bij aankomst vinden we geen kat.

‘gratis’ te zijn meegereden naar

ons samen.

Niet in het appartement, niet in het

het Amstelstation. De kat wordt

trapportaal, niet buiten. Bellen we

opgevangen bij de DOA.

aan bij een bovenbuur, doet die

Wat is zo leuk aan dit werk
om te doen? Hulp bieden aan

open met een kat in de armen. Ze

Amsterdam Noord, 03.30 uur.

dieren in nood, aandacht voor

hadden de onderbuur niet verteld

Twee nachtvissers, met voldoende

de Amsterdammers en iets

dat ze sinds kort een kat in huis

bier voor een klein feestje, wachten

goeds doen voor dier, stad en

hadden genomen.

op ons met een onbekende kat.

mens. Sommigen weten dat ik

Het blijkt de buurtkat te zijn. Het

regelmatig gedichten maak over

Nieuw-West. Beller: ‘Ik zie een

gratis biertje hebben we toch maar

wat ik meemaak in het leven,

loslopende hond.’ Eenmaal

afgewezen.

wat me bezighoudt. Ik noem ze

ter plekke laat de hond zich

nieuwslimericken. In de afgelopen

niet vangen. Mijn collega gaat

Centrum: een vol Vondelpark ziet je

periode, naar aanleiding van de

erachteraan, en laat mij achter in

aankomen en gaat massaal video’s

diensten die ik heb gewerkt bij de

de auto, zonder afspraken. Ik krijg

maken terwijl je een nijlgans met

Dierenambulance, heb ik er een

de sterk verontruste eigenaar in

een kapotte vleugel probeert te

aantal geschreven.

de auto. We rijden in de richting

vangen. De nijlgans, tot vermaak
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Dierenambulance
In de geel, wit, groene ambulancewagen
Komt de Dierenambulance overal opdagen

Evenementen tijdens
Dierendag 2020

Voor dieren, gezond of gewond
Vogel, kat of hond

DOOR ELS LURVINK

Maar niet voor muizen-, ratten of ander ongedierteplagen
Buitenveldertbaan
Zaterdagochtend steeg de nijlgans, heel voornaam,
Op, van de Buitenveldertbaan
Enigszins met tegenzin
Naar het oosten, recht tegen het zonlicht in
En zo klapte hij tegen een flatgebouw aan
Meer en Vaart
Hond vermist bij Meer en Vaart
Bij de Dierenambulance aangekaart
Via fiets- en voetpad aangesneld
Het dier was helemaal uitgeteld
Met baasje herenigd en klus geklaard
Botulisme
Om het botulisme tegen te gaan

Dierendag verliep dit jaar, vanwege corona,
anders dan anders. Toch waren er een paar
hele leuke initiatieven om deze belangrijke
dag niet zomaar voorbij te laten gaan.
In stadsdeel Westerpark was een groots
opgezet evenement, dat zich concentreerde
rondom de Watertoren in het Westerpark.
Dit was een initiatief van ‘Buurlicht’.
Bewoners van stadsdeel Westerpark en de
Staatsliedenbuurt konden een foto van hun
huisdier opsturen, die
op 4 oktober werd
geprojecteerd op
de Watertoren. Ook
was er een route

bij eend, fuut of knobbelzwaan

uitgezet, waarbij er op

ga je elk half uur spoelen,

bepaalde plekken een

zodat het dier zich beter gaat voelen.

poster met een letter

En vervolgens bij De Toevlucht weer leert, om zijn

was opgehangen. Alle

vleugels uit te slaan.

letters vormden met
elkaar een woord. Als

Cor, the snake

je een formulier met

There was a snake called Cor

daarop het juiste

He was a boa constrictor

woord inleverde,

He got on a plane
ended up at the Deen
He came with bananas from Ecuador

kreeg je een gratis
poster.
En dan waren er de bioscoopfilms! Er
draaien twee heel leuke dierenfilms op
Dierendag (en de periode erna) in onder
meer theater De Omval en in De Filmhallen.
Een van die films was Poeslief, waarin de
beroemde kat Abatutu de hoofdrol speelt.
Na zijn rol in De wilde stad heeft hij nu dus
zijn eigen speelfilm. Ook werd de hilarische
kattendocumentaire CatVideoFest 2020
gedraaid. Het blijft leuk om katten allerlei
rare capriolen te zien uithalen. Van elk
kaartje dat op 4 oktober voor deze leuke
familiefilm werd verkocht, ging 1 euro naar de
Dierenambulance Amsterdam.
Zo werd er ook op Dierendag 2020,
ondanks alle coronamaatregelen, aan de

ILLUSTRATIE ISABELLA KOELMAN
WWW.ISABELLAKOELMAN.COM

dieren gedacht!
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KIKI

de roodstaartpapegaai
DOOR KIM LAGEWEG

Kiki is de roodstaartpapegaai van mijn oud-collega

Al deze geluiden maken papegaaien door trillingen

Wil. Ze is ongeveer 22 jaar oud. Wil heeft haar vanaf

in de syrinx. Dat is het laatste deel van de luchtpijp.

dat ze een half jaar oud was. Het is alleen niet zeker

Stembanden hebben de vogels niet. Ze kunnen tot

dat ze echt een vrouwtje is! Geslacht is namelijk

wel 750 woorden en geluiden aanleren! Onder de

moeilijk te herkennen bij de grijze roodstaart. Er

papegaaien is dit soort de beste spreker.

zijn wel wat uiterlijke verschillen, maar die zijn lastig
te onderscheiden. Alleen via DNA of een inwendig

Wil heeft ook een kat, Rosie. Als die miauwt, zegt Kiki:

onderzoek is het 100% vast te stellen. Dit is bij Kiki

‘Kom maar Rosie.’ En als het hondje van haar dochter

nooit gedaan, maar voor het gemak noemen we haar

komt logeren, dan loopt Kiki hem te commanderen: ‘Ga

hier een vrouwtje.

maar eten Stein’ en: ‘In je mandje’. Ook de vogels die
op het balkon komen doet ze na. Soms weet Wil niet of

Roodstaartpapegaaien zijn geen makkelijke vogels

ze buiten nou een meeuw hoort of dat het Kiki is. Kiki

om te houden, tenzij je je goed verdiept hebt in de

is eenkennig, zoals normaal is voor deze soort. Als ik

soort en het gedrag. Ze hebben een goede socialisatie

bij haar kooi kom, staat ze me met haar kopje schuin,

en opvoeding nodig, om schreeuwen en bijtgedrag

zwijgend aan te kijken, alsof ze denkt: “Wie ben jij…?”

te voorkomen. Bovendien zijn ze erg eenkennig en

Van mij wil ze ook geen lekkers aanpakken, dat laat ze

zullen ze hun eigenaar meestal als partner zien. Als

gelijk weer vallen, alsof het besmet is. Een hand in de

ze te weinig aandacht krijgen, kunnen ze vervallen in

kooi steken is al helemaal geen goed idee.

wild gedrag. Dan kunnen ze gaan schreeuwen, bijten
of angstig worden. Krijgen ze te veel vrijheid zonder

ZO INTELLIGENT ALS EEN KLEUTER

bepaald dagritme, dan kan hetzelfde gebeuren. In het

Een volwassen roodstaart heeft de intelligentie van

wild is er in een groep altijd een leider aanwezig. Als ze

een kind van vier. Ze zijn vooral goed in het verbanden

door mensen worden gehouden, moet de eigenaar die

leggen tussen verschillende zaken, waardoor het lijkt

rol op zich nemen.

alsof ze alles begrijpen, maar dat is niet per se zo. Kiki
zal bijvoorbeeld niet begrijpen dat Stein een hond is

EEN KUSJE VOOR DE NACHT

en Rosie een kat. Maar ze hoort dat er altijd bepaalde

Kiki is goed opgevoed en heeft zo haar eigen

dingen gezegd worden tegen de hond dus als ze de

rituelen. Als het ‘s avonds etenstijd is, zegt ze steeds

hond ziet, dan zegt zij die dingen ook. En bij Rosie

‘mandarijn’. Ze weet dat ze dan een stukje krijgt. In het

horen weer andere woorden, dat verband kan ze wel

wild werkt dat ook zo voor ze. Ze leven in groepen, in

leggen.

bomen, en eten is een sociale aangelegenheid.
’s Avonds, als het tijd is om te gaan slapen, gooit Wil

Waar komt de grijze roodstaartpapegaai eigenlijk

een laken over de kooi. Kiki zegt dan zelf: ‘slapen,’ wil

vandaan? Deze vogels komen oorspronkelijk uit Afrika

een kusje en even aangehaald worden. Daarna is ze stil

en leven daar aan de rand van de regenwouden.

voor de nacht.

Ze leven in groepen in bomen, maken nesten in
boomholtes, hebben één levenspartner en zijn nogal

Kiki kletst en fluit veel. Als ik op visite kom, hoor ik haar

schuw. Ze eten voornamelijk palmnoten en daarnaast

hele gesprekken voeren, met precies de stem van Wil!

vruchten, bessen, zaden en bloemknoppen. Ze kunnen

En ze lacht gezellig mee. Ook kuchen en neus ophalen

wel zestig jaar oud worden. In gevangenschap krijgen

doet ze exact na. Ze kan ook tonen zoals die van de

ze niet altijd goed voer waardoor ze vaak maar rond

magnetron of mobiele telefoon nadoen.

de vijfentwintig worden. Belangrijk is dat er genoeg
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calcium in het voer zit, want dat maken de dieren niet
zelf aan. Fruit en groenten mogen slechts een traktatie
zijn. Goed pelletvoer met een hoog gehalte aan vette
noten en calcium is het belangrijkste.

Een volwassen roodstaart
heeft de intelligentie van
een kind van vier.

ZIEKTES EN GEBREKEN
Als de papegaai niet goed gevoerd en gehouden
wordt, dan kan die allerlei ziektes of gebreken krijgen.
Ik noem er een aantal:
— Te laag calciumgehalte

levende roodstaarten af. Niet eens door hun natuurlijke

— Leverziektes

vijanden, maar door de mens. Door ontbossing

— Snavel- en veerrot

verliezen ze steeds meer van hun leefomgeving. Sinds

—	Papegaaienziekte (verkoudheid, moeilijk ademen,

2017 staan ze op de lijst van bedreigde diersoorten

ontstoken ogen). Dit is een zoönose, dat betekent

van het CITES (Overeenkomst inzake de internationale

dat het ook voor mensen besmettelijk is!

handel in bedreigde in het wild levende dier- en

— Luchtwegaandoeningen

plantensoorten).

— Darminfecties
Al met al is de grijze roodstaartpapegaai dus
Sinds 2007 is het verboden om in het wild gevangen

niet zo makkelijk om te houden, zeker niet voor

vogels te importeren in de EU. Ze moeten in Nederland

beginners. Maar eenmaal met de goeie zorg en

in gevangenschap zijn gekweekt en geboren, door een

leefomstandigheden, dan is het een enorm leuke en

erkende kweker. Helaas neemt het aantal in het wild

gezellige vogel die je van alles kan aanleren!

VLEERMUISJE
In het gangpad van mijn fietsenberging trof ik een klein hoopje aan. Een
verdord blaadje, een steentje of misschien een drolletje? Voorzichtig
tikte ik met de neus van mijn schoen het onbekende object aan. Tot
mijn verbazing kwam het hoopje tot leven. Het bleek een vleermuis
te zijn, wat een bijzondere ervaring is voor een stadsmeisje zoals
ik. Er moest iets goed mis zijn met dit exemplaar want vleermuizen
hangen aan het plafond; de vloer is geen optie voor ze. Aangezien de
vleermuis een beschermde diersoort is besloot ik de Dierenambulance
te bellen, die het diertje zou komen ophalen. Tot die tijd heb ik
ter bescherming een schaaltje over het zieke beestje geplaatst
zodat hij niet geplet zou worden. Niet veel later reed de
Dierenambulance voor. Terwijl de vrijwilliger het hoopje ellende
oppakte hoorde ik hem zeggen: “Ach lieverd, wat ben je koud”.
Ik was vertederd. Een grote, ruige vent in een stoer pak die
het verkleumde vleermuisje met zoveel liefde toesprak. Ik was
verbaasd dat hij het diertje met blote handen benaderde.
Vleermuizen kunnen immers hondsdolheid overbrengen. Hij
legde uit dat het hier een dwergvleermuis betrof die niet de
kracht had, hem te verwonden. “Kijk,” sprak hij enthousiast,
“één oogje is alweer open. Door de warmte van mijn
handen komt het diertje een beetje op temperatuur”.
Kort daarna nam het vleermuisje met twee geopende
oogjes de wereld in zich op. Ik was in de wolken! Met
een voldaan gevoel keek ik de Dierenambulance na. Ik
wist dat mijn kleine vriendje – letterlijk en figuurlijk – in

MOKUMSE MIKMAK

De Amsterdamse scheurkalender
9 januari 2020

goede handen was. Die ging het wel redden.
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Dierenambulance
Amsterdam
Doneren

@DierenambulanceAmsterdam

Dierenambulance Amsterdam
30 oktober om 17:23 • 
Een stukje 'quilty pleasure', want laten we eerlijk zijn: prachtige vogels zoals
deze twee torenvalken zijn toch wel erg mooi om van zo dichtbij te zien.
Zeker wanneer er niks ernstigs aan de hand is! Een zeldzaamheid die wij
(gelukkig!!) niet vaak op de ambulance zien.
Links een torenvalk uit Landsmeer en rechts een torenvalk uit IJburg. Beide
gevonden op de grond en zo op te pakken. Let op: pak ze nooit zomaar met
je blote handen op; hun klauwtjes kunnen je gemeen verwonden! Beide
valkjes zijn voor een uitgebreid verwenarrangement naar De Toevlucht
vogel- en zoogdierenopvang gebracht.
175

10 opmerkingen 6 keer gedeeld

Dierenambulance Amsterdam
18 oktober om 18:20 • 
Agenten van Jeugdagenten Watergraafsmeer zagen vannacht bij de gracht aan
het Muntplein twee katten vechten. Een flinke rechtse.. en één viel zo het water in.
Nadat meerdere eenheden ter plaatse waren, is het hen gelukt om het slachtoffer
met een klos uit het water te halen. De verdachte kat had de plaats delict verlaten.
Op de beelden van Politie Amsterdam Centrum-Burgwallen was de verdachte nog
te zien rondom het Rembrandtplein op zoek naar een volgend slachtoffer.
Uit de armen van Liekeschrijft.amsterdam hebben wij het bibberende slachtoffer
overgenomen. Temperatuur was op dat moment 28 graden. Zuurstof,
warmtedeken, handdoeken en wrijven maar. Voorzichtig de bloedsomloop
activeren en snel naar spoedkliniek Hugo. Bij aankomst daar was de temperatuur
inmiddels 33 graden.
Gelukkig zat er weer wat meer leven in het beestje en wij hebben het slachtoffer
achtergelaten voor medische (en slachtoffer) hulp.
627

68 opmerkingen 30 keer gedeeld

Dierenambulance Amsterdam voelt zich
5 oktober • 

dankbaar

Onze nieuwe ambulance is vandaag gearriveerd: de AD3. Dit was niet
mogelijk geweest zonder al jullie donaties, groot en klein. Een paar
bijzonder grote donaties staan met naam achterop de ambulance.
Iedereen enorm bedankt! Met de juiste wagens, materialen en inrichting
kunnen wij zo goed mogelijk in dienst staan van de Amsterdamse dieren,
de baasjes die van hen houden en een gezonde stad!
381
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24 opmerkingen 4 keer gedeeld

Dierenambulance Amsterdam
2 september • 
Een zeereis van Florida naar Amsterdam. We troffen de kittens in een zeecontainer
aan. Alle pallets eruit, een hele klus, maar hebbes! Eén kitten heeft de reis niet
overleefd. De andere twee wel: uitgemergeld en apathisch.
De kleintjes zijn naar Stichting Amsterdamse Zwerfkatten gebracht die ze tot Jack en
Sparrow hebben gedoopt. Het gaat naar omstandigheden goed.
13 opmerkingen 6 keer gedeeld

116

Dierenambulance Amsterdam
31 augustus • 
Aiko was in de gracht gevallen. Met de hulp van toppers op een bootje konden
wij bij de drenkeling, die ondertussen flink uitgeput en onderkoeld was, in de boot
krijgen.
In de ambulance kreeg de hulpverlener nog een dankjewel-likje.
De geschrokken baasjes kwamen Aiko ophalen. Hij bleek op een woonboot te
wonen en had een flink stuk gezwommen.
23 opmerkingen 5 keer gedeeld

234

Dierenambulance Amsterdam
24 augustus • 
Mondkapjes...
Dit was een meeuw met een stuk kentekenbord aan de poot. Verder treffen wij
geregeld plastic of visgerei in en om het lichaam van de vogels aan. Helaas nieuw in
het straatbeeld: gebruikte mondkapjes op de stoep..
Waar belanden die dingen uiteindelijk? In en om onze dieren.
23 opmerkingen 27 keer gedeeld

195

Dierenambulance Amsterdam
14 augustus • 
Deze babyeekhoorn is zonder ouders en onder de vliegen en luizen in het
Beatrixpark gevonden. Bij het overhandigen wilde Babbeltje de beller niet meer
loslaten. Hij was druk bezig met het maken van een nestje in haar haar.
Wist je dat wij afgelopen jaar 103 verschillende diersoorten hebben geholpen?
Waaronder dit bijzondere diertje!
19 opmerkingen 11 keer gedeeld

289

Dierenambulance Amsterdam voelt zich hoopvol bij
Museum Ons' Lieve Heer op Solder
3 augustus • 
Dit kerkbezoekje op de wallen blijft deze meeuw nog wel even bij. Net je wekelijkse
biecht gedaan, lukt het niet meer om op te stijgen. Het was tijd voor verlichting.
Wij hebben een duit in het zakje gedaan en een handje geholpen. De meeuw is van
zijn geloof gevallen, maar gelukkig niet van het dak. Hij was zo hongerig als een
kerkmuis, dus komt hij nu bij zinnen in De Toevlucht vogel- en zoogdierenopvang.
#voorhetkrijsendekerkuit #onslieveheeropsolder
128

5 opmerkingen 2 keer gedeeld

DAWINTER20

25

Hoe is het om als kersverse medewerker te worden ingezet?
Nieuwe vrijwilliger Marguerite Gevers vertelt.
Na het traject van cursussen, lessen

het vogeltje in een doosje, een

en examens maken, was het dan

zelfgemaakte tekening en twee

eindelijk tijd om zelf op pad te

ijsjes voor onderweg omdat we

gaan! Daar stond ik, ingepakt en
wel, in een outfit van groen-gele
kleuren en reflecterende strepen.
Zo stapte ik de ambulance in,

In de ogen van
kinderen ben
je een held.

dat volgens haar verdienden. Toen
we vervolgens de deur van de
ambulance voor haar opendeden,
zodat ze een kijkje kon nemen,

naast mijn chauffeur. Spannend!

begon ze te stralen. In de ogen van

Eerst was het nog een tikkeltje

kinderen ben je een held.

awkward om door de portofoon
te roepen waar we (en met wie)

Niet lang daarna volgden er een

heen gingen, daarna begon de

politie, dit keer niet omdat ik per

aantal andere diensten. Tijdens

adrenaline te stromen. Wat zouden

ongeluk door rood was gefietst,

een avonddienst klonk er door

we tegenkomen? Wat stond me

maar om er als professional

de telefoon van de centraliste de

precies te wachten? Hoe zou ik

voor te zorgen dat de dieren in

stem van een jongen die in paniek

ermee omgaan?

veiligheid werden gebracht. Het

was: ‘Er zit een slang in mijn huis!’

had niet langer moeten duren.

Julia en ik keken elkaar aan en

Meteen tijdens mijn eerste rit

Gelukkig kon de politie de dieren

werden enthousiast. Dit was toch

kreeg ik al te maken met een van

er op tijd uithalen en konden wij ze

wel even anders dan de duifjes

de organisaties waar we mee

opvangen.

die we net naar De Toevlucht

samenwerken: de politie. We

hadden gebracht! Bepakt en bezakt

werden gebeld met het verzoek om

Naast het bieden van hulp die de

gingen we naar het centrum van

naar een wat verlaten parkeerplaats

dieren nodig hebben, is het ook

Amsterdam, vier hoog. Een jongen

te gaan naast een hotel, waar een

prachtig om bezig te zijn met de

en meisje deden de deur open en

kleine auto was gevonden met een

mensen die erbij betrokken zijn.

wezen ons naar het keukenblok.

hond in een bench en twee katten

We kregen een melding of we

Onder het keukenblok had zich

in een reismand. Het was bloedheet

een vogeltje van drie dagen jong

een oranje slang gevestigd die

en de ramen waren dicht. De

konden ophalen dat uit een nest

zeker niet van plan was eruit te

temperatuur steeg razendsnel. Daar

was gevallen. Ter plekke kwam

komen. Nadat we de onderste

stond ik dan in gesprek met de

er een kindje aangerend met

plank van het keukenblok hadden
weggetrokken konden we er beter
bij, en het scheelde niet veel of we
hadden hem kunnen pakken. Maar
hij was ons helaas te slim af en
kroop via een gat de muur in. Wat
bleek achteraf: het barpersoneel op
de begane grond had deze slang
een jaar geleden ook al gespot!
Het is fantastisch om zoveel nieuwe
mensen te ontmoeten en te leren
kennen bij de Dierenambulance,
die allemaal hetzelfde doel hebben:
samen dieren in nood ter plekke de
hulp geven die ze nodig hebben.
Er samen voor zorgen dat een dier
een extra kans op leven heeft, daar
word ik gelukkig van!
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Herfst bij de
dierenambulance
De herfst is, denk ik, mijn favoriete seizoen. Alles
wordt weer anders, natuurkleuren verkleuren en
dieren hebben weer hun eigen herfstige gedrag, zoals
bijvoorbeeld de bronst bij de herten, het verzamelen
van eikeltjes, nootjes en bessen van de eekhoorntjes
waarvan wij de baby's nogal eens op de ambulance
hebben, evenals muizen. En natuurlijk is er het
fenomeen winterslaap. Egels, kikkers, relmuizen,
vleermuizen, marmotten, mollen, slangen en zelfs
regenwormen: allemaal gaan zij in winterslaap.
Spreeuwen gaan in grote zwermen dicht bij elkaar

Bij de Dierenambulance Amsterdam komen in deze tijd

zitten om warm te blijven en te slapen. Spinnen zijn

veel egeltjes binnen, die overdag rond hobbelen, long-

volwassen geworden, weven weer overal hun mooie

of hartworm hebben, te weinig eten kunnen vinden of

web en jagen mensen schrik aan. Vachten van vossen

zijn aangereden. Laatst werd nog een gezinnetje van

veranderen en vormen dichte winterjassen. Zij eten in

moeder en vier baby’s in een verkeerszuil gevonden!

de herfst en winter meer kleine knaagdieren dan in de

Zij gaan dan fijn naar De Toevlucht (Bijlmerweide) om

lente en de zomer.

rustig bij te komen en hun winterslaap te beginnen of
te hervatten.

Er zijn ook weer veel vogels uit het hoge noorden die
bij ons komen overwinteren, bijvoorbeeld de ganzen en

Er heerst ook weer myxomatose. Die vreselijke

de eenden. Paddenstoelen, die je eigenlijk ook het hele

konijnenziekte, die ervoor zorgt dat dieren – ook als

jaar kunt zien, schieten weer uit de grond omdat het

wij ze komen ophalen – na een nare strijd toch vaak

in de herfst gemiddeld natter is. Vlakbij ons gebouw

eindigen op de tafel bij de dierenarts, waar ze worden

aan het Voorlandpad, op de Middenweg, zijn elk jaar

ingeslapen. Botulisme is ook een grote boosdoener

weer de zogenaamde ‘heksenkringen’ te zien. Dit

onder de watervogels van Amsterdam. Collega's

zijn kringen van paddenstoelen in het gras langs de

gaan een paar keer per week de Amsterdamse

rietkragen. Het weer zal killer en guurder worden, er

parken in om te zoeken naar watervogels die niet

hangen nevels, in de morgen ligt er dauw over het land

meer kunnen bewegen en verlamd zijn door deze

en herfststormen kunnen het land komen teisteren.

ziekte. Anders zouden ze verdrinken. Maar door het

Desondanks zijn er zoveel mooie veranderingen in

met schoon water doorspoelen van de vogels, blijft

de natuur. Wolkenluchten zijn in de herfst ook heel

dit lot ze vaak bespaard en kunnen ze, na nog een

mooi en toveren prachtige schilderijen in de lucht. En

beetje uitrusten, vaak weer worden uitgezet bij hun

natuurlijk is het oogsttijd. De perenpluk is weer in volle

respectievelijk families. De herfst brengt dus zo zijn

gang!

eigen dierenleed met zich mee waar mijn collega's bij
de Dierenambulance Amsterdam gelukkig geweldig
mee weten om te gaan.
‘Herfst’ is trouwens wél een moeilijk woord om op te
rijmen… probeer het maar en stuur mij dan alsjeblieft
de gevonden woorden op!

DOOR ELS LURVINK

ILLUSTRATIE ISABELLA KOELMAN
WWW.ISABELLAKOELMAN.COM
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Caviaparadijs
in Friesland
DOOR MARGREET VAN LITSENBURG

Margreet van Litsenburg werkte vijf jaar als vrijwilliger bij de
Dierenambulance Amsterdam. In 2017 liet zij een tiny house
bouwen om terug te verhuizen naar het noorden, waar ze eerder
al woonde. Haar huisje mocht ze neerzetten op een minicamping
in het Friese Bakkeveen. Op hetzelfde terrein is Stichting
Cavia gevestigd, de grootste caviaopvang van Nederland. Een
droomlocatie: middenin het groen en met ongeveer 200 cavia’s als
directe buren. Een persoonlijk inkijkje:
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Het schemert buiten als ik

aangemeld als vrijwilliger bij

met Meesje op de arm naar de

Stichting Cavia. We woonden een

caviaopvang loop. Ik woon er

tijdje antikraak, in afwachting van

letterlijk naast, wat heel handig

de oplevering van onze tiny houses.

is als een van mijn eigen cavia’s

Op zoek naar een plek voor onze

luizen heeft. Binnen in de opvang is

huisjes bood de minicamping,

het licht gedimd. Het ruikt er naar

die grenst aan het terrein van de

zaagsel en verse caviapoep. Er

caviaopvang, uitkomst. We huren

klinkt zacht gemurmel en gebrom,

hier ieder een jaarplaats. De cavia’s

af en toe geknaag. Ik ga met Meesje

zijn overal: we kijken uit op het

naar het kantoor en spuit wat

buitenverblijf van het caviadorp en

antiparasietenspray op haar rug.

in onze beider huisjes is een – vrij

Met mijn vingers woel ik door haar

ruim – caviahok ingebouwd. Jawel,

vacht, wat me op een protesterend

mijn vriend heeft ook cavia’s. Drie

gepiep komt te staan. Ik zet haar

stuks. Soms neemt hij vanuit zijn

even in de koppelkooi, zodat ze

werk bij een groot hoveniersbedrijf

tot rust kan komen. Mees begint

snacks mee voor de hele opvang,

meteen aan een achtergebleven

zoals een lading lindetakken met

wortel te knagen.

blad.

Op mijn derde verjaardag kreeg

POPCORNEN EN WAKEN

ik mijn eerste cavia. Mijn broertje

Ik loop de uitplaatsruimte in,

kreeg er ook een; anders was het

waar de meeste cavia’s verblijven.

niet alleen zielig voor de cavia, maar

Ze zitten met minimaal één

ook voor mijn broertje. Sindsdien

soortgenoot in een hok, want

heb ik bijna altijd cavia’s gehad.

cavia’s zijn echte groepsdieren.

Ze zijn grappig, aanhankelijk,

Deze ruimte is twee keer per

zachtaardig en ze zien eruit als

week open voor bezoekers. De

pluchen aardappels – ik vind

cavia’s die hier zitten zijn op zoek

ze onweerstaanbaar. Toen mijn

naar een nieuw thuis. Ik kijk hoe

vriend en ik terugverhuisden naar

de knaagdiertjes rondscharrelen

het noorden heb ik me direct

en aan hun groente knabbelen.

Plotseling wordt het doodstil.

CAVIA’S KOPPELEN

Meesje zit nog steeds in de

De caviaopvang heeft een

koppelkooi, haar kauwbewegingen

belangrijke educatieve functie.

bevroren, haar ogen groot. Alle

Mensen die voor het eerst

cavia’s zijn gestopt met eten,

cavia’s willen, krijgen uitgebreide

rennen en piepen. Dan hoor ik het

informatie over de huisvesting,

getsjilp, alsof er een vogel in de

voeding en de gezondheid van

opvang zit. Ik loop rustig langs de

deze diertjes. We worden veel

hokken. ‘Tjiep tjiep tjiep’ klinkt het,

gebeld voor advies bij ziektes en

steeds luider. Een zilvergrijze cavia

over de mogelijkheden om een

maakt als enige geluid, haar kopje

nieuw maatje te vinden voor een

opgeheven. ‘Rustig maar,’ zeg ik

alleenstaande cavia. In dat laatste

zachtjes, ‘er is niets aan de hand.’

geval vragen we of de eigenaar

Ik aai haar voorzichtig en ze wordt

zijn eigen beestje meeneemt,

stil. Een voor een hervatten de

zodat we die in de opvang kunnen

andere cavia’s hun bezigheden.

koppelen. Wij kunnen vrij snel
zien of de cavia’s elkaar aardig

Zo’n tsjilpende cavia noemen

vinden. De beste combinatie is

we een wakertje, een cavia die

een of meerdere zeugjes met een

soortgenoten waarschuwt door te

gecastreerde beer. We zetten de

tsjilpen. Er zijn maar weinig cavia’s

cavia’s bij elkaar in de koppelkooi,

die ‘waken’ en we weten nog steeds

een groot hok waar alleen zaagsel

niet precies waardoor dit gedrag

en wat te eten in ligt. Zo kunnen we

getriggerd wordt. Ze schrikken

hun gedrag goed observeren.

blijkbaar ergens van en denken
dat er gevaar dreigt. Nu hebben

Mijn collega Ingeborg (24) is een

cavia’s wel meer raadselachtige

ervaren koppelaarster. Zij heeft de

gewoontes. Zo worden we van tijd

dagelijkse leiding over de opvang

tot tijd gebeld door een bezorgde

en verblijft net als mijn vriend en

eigenaar: ‘Mevrouw, mijn cavia’s

ik grotendeels op het terrein. Een

gedragen zich heel raar!’

tijdje geleden nam ik Meesje weer

Bowie was bovengemiddeld groot

mee naar de opvang. Deze keer had

en had een chronische hartkwaal.

‘Wat doen ze dan?’ vraag ik, in

ze geen luizen, maar was ze net

Ingeborg wees een eveneens uit de

mezelf lachend, want ik weet

haar grote vriend Bowie verloren.

kluiten gewassen beer aan, die last

het antwoord al. ‘Ze maken rare

Aangezien Meesje een jaloers kreng

had van een ontstoken traanbuis:

bewegingen, een soort sprongetjes.’

is en geen andere zeugjes om

David. ‘Laten we deze proberen,’

‘Alsof ze onder stroom staan?’ Een

zich heen duldt, zat ze nu alleen.

zei ik tegen Ingeborg. ‘Hij ziet er

beetje vreemde vergelijking, maar

We gingen dus een nieuwe beer

schattig uit.’

de beller begrijpt het. ‘Ja, precies!

uitzoeken. Ik vroeg Ingeborg om

Waarom doen ze dat?’ ‘Geen

advies. ‘Heb je nog een voorkeur?’

Dat viel tegen. David besprong

zorgen,’ zeg ik, ‘uw cavia’s zijn heel

vroeg ze. ‘Doe maar jong, want

Mees direct. Ze rende schril

gelukkig.’

Mees is nu een jaar,’ antwoordde ik.

piepend weg, maar hij drukte haar

‘Maar hij mag best wat afwijkingen

hard brommend in een hoekje.

Ik leg uit dat we die rare

hebben.’

sprongetjes ‘popcornen’ noemen,

‘Volgens mij vindt ze hem niet zo

omdat de bewegingen lijken op

Cavia’s worden gemiddeld tussen

leuk,’ zei ik en ik plukte David uit de

popcorn die in de magnetron

de vier en zes jaar oud. Na enkele

koppelkooi. ‘Misschien is een sullige

popt. Het is een uiting van pure

oudere exemplaren, waar ik relatief

vriend beter voor haar.’

blijdschap. Vooral jonge cavia’s

snel afscheid van moest nemen,

popcornen erop los – als ze het

hoop ik dat een jongere cavia

Ingeborg dacht even na. Ze

naar hun zin hebben tenminste. Ze

langer bij me blijft. Bovendien is

verdween in de uitplaatsruimte en

maken bokkesprongen waarbij hun

Mees een energiek zeugje, een

kwam terug met een handvol haar.

lijfjes alle kanten op vliegen. Heel

eigenschap die haar oudere vriend

‘Dit is Fluffy. Hij is vijf maanden en

leuk om te zien.

Bowie soms minder kon waarderen.

groeit niet zo goed.’
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We krijgen ook cavia’s binnen van
particulieren die niet meer voor
hun dieren kunnen of willen zorgen.
Soms is dat schrijnend, bijvoorbeeld
in het geval van iemand die naar
Australië ging emigreren en haar
oude caviaatjes de vliegreis wilde
besparen. Vaker kijken de kinderen
er niet meer naar om, blijken
eigenaren allergisch of hebben
mensen nog maar één cavia over
en willen ze geen nieuwe dieren

MEESJE EN WALLY

meer. Al deze cavia’s zijn welkom in
In de palm van haar hand zat een

ook weleens ruim 500 geweest.

de opvang. Ook als het vol is. Dan

piepklein, langharig beertje. Hij was

Toen stonden de hokken tot in

zetten we er gewoon een hokje bij,

mager en schuw, maar Meesje vond

het kantoor en de opslagruimtes

we vinden altijd wel een plek.

hem meteen geweldig. Ze snuffelde

met diervoeding. We waren dagen

even aan hem en maakte een klein

achtereen aan het schoonmaken en

Ik denk dat iedere medewerker

popcorn-sprongetje. ‘Prrrr,’ deed

maakten ons zorgen om de cavia’s,

bij een dierenopvang zal beamen

Fluffy, heel zacht. ‘Hij is nog een

waaronder veel verwaarloosde en

dat het geen gemakkelijk werk is.

beetje verlegen,’ zei Ingeborg

zwangere dieren waren. Meestal zijn

Het fysieke werk – schoonmaken,

vertederd.

fokkers de oorzaak van dergelijke

sjouwen met zakken voer – is goed

uitwassen. Het begint vaak als een

te doen, maar emotioneel kan het

Fluffy heet inmiddels Wally en

hobby, maar als blijkt dat ze de

zwaar zijn. Vorig jaar kregen we in

woont nu een half jaar samen met

cavia’s niet kwijt kunnen, worden de

een keer 220 cavia’s binnen. Een

Mees. Hij is twee keer zo groot

dieren bij ons gebracht. Daar zijn

hobbyfokker, hoe kan het anders.

geworden en gaat tegenwoordig

we blij om, hoewel dit tegenstrijdig

De dieren waren er slecht aan

door het leven als kortharige cavia,

klinkt. Maar de dieren eindigen in

toe. We begroeven dagelijks een

want ik knip hem regelmatig.

ieder geval niet als slangenvoer of

aantal overleden cavia’s. Zwangere

in een doos bij de vuilcontainer.

zeugjes kregen miskramen. Baby’s

ZOVEEL DIEREN

We proberen fokkers ervan te

hadden groeiachterstanden;

De meeste mensen die de opvang

overtuigen te stoppen met hun

Wally was een van hen. Juist dan

bezoeken, zijn verbaasd over

activiteiten. Aan hobbynestjes

weet je waarom je dit werk doet.

het grote aantal cavia’s. ‘Zoveel

werken we niet mee. We plaatsen

Van die 220 cavia’s groeiden de

dieren?’ horen we regelmatig. ‘Waar

dus nooit een ongecastreerde beer

meeste namelijk op tot gezonde,

komen al deze cavia’s vandaan?’

bij een zeugje. ‘Kom maar kijken,’

weldoorvoede diertjes. Na een jaar

Op het moment dat ik dit schrijf

zeggen we tegen mensen die een

hadden we voor hen allemaal een

– oktober 2020 – is het vrij rustig

nestje willen. ‘Dan zie je dat er al

nieuw thuis gevonden.

in de opvang. We hebben nu rond

zoveel cavia’s zijn die op een nieuw

de 200 cavia’s, maar dat zijn er

thuis wachten.’

Caviadorp in Bakkeveen
Stichting Cavia is in 1997 opgericht door Silvia Flantua. De Utrechtse ving al een tijdje afgedankte cavia’s op
bij haar thuis, maar op een gegeven moment had ze wel erg veel dieren. Samen met vriendin Giselle van Doorn
begon ze Stichting Cavia, eerst in een boerderij in het Drentse Westervelde en toen de opvang daar ook uit zijn
voegen groeide, op het terrein van bijna vijf hectare in Bakkeveen. Hier zit de hoofdvestiging, daarnaast zijn er
acht kleine opvanglocaties verspreid over Nederland. Jaarlijks worden in totaal rond de 3.000 cavia’s opgevangen.
Voor de meeste diertjes wordt een nieuw thuis gevonden. De oudjes en de cavia’s die speciale zorg nodig hebben,
blijven in Bakkeveen in het caviadorp wonen. In deze grote ruimte zitten nu ongeveer veertig cavia’s. Met mooi
weer gaan de luikjes open en kunnen ze vrij rondrennen in het buitenverblijf, waar bont beschilderde huisjes staan,
plastic koeien en tuinkabouters. De meeste bezoekers beamen: dit is het caviaparadijs.

www.stichtingcavia.nl
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Hier zijn de cursisten op afstand het
(nieuwe) praktijkexamen aan het
maken aan de hand van casussen.
Het is namelijk heel leerzaam om
echte situaties na te bootsen!

De opleidingen van de Dierenambulance in Covid-19-tijd:
anders dan anders, maar ook met nieuwe voordelen
Zeven maanden geleden, op 5 maart 2020,

De duur van de cursus is teruggebracht van acht

vierden we bij de Dierenambulance een dubbele

lessen naar vijf. Dit houdt in dat de cursisten meer

diploma-uitreiking. Negentien geslaagden voor de

zelfstudie wat betreft de theorie moeten doen. In de

introductiecursus en 26 voor de EHBO-cursus. Alle

lessen behandelen we zoveel mogelijk de praktijk: hoe

geslaagden met aanhang én alle opleiders stonden

moet je bepaalde diersoorten hanteren, controleren

supergezellig, hutjemutje bij elkaar in onze bar.

en vervoeren. Daarnaast wordt onze introductiecursus
nu niet twee keer per jaar aangeboden, maar het hele

Iets wat zo kortgeleden is, iets wat we altijd zo voor lief

jaar door. Dat betekent dat de vrijwilligers het hele jaar

namen: het is nu bijna niet meer in te denken.

kunnen instromen en ook nog eens kunnen kiezen uit
drie lesmomenten per week. Een ander groot voordeel

Al jaren geven we twee keer per jaar een introductie-

is dat als een cursist een module gemist heeft, deze

cursus bij de Dierenambulance, bestaande uit acht

binnen een aantal weken weer kan worden ingehaald.

cursusavonden. Eén keer per jaar wordt de EHBOcursus door de dierenartsen gegeven. De afgelopen

Nog meer regels, nog meer aanpassingen

twee jaar werd het aanbod frequenter, omdat er steeds

Zoals we allemaal wel weten werden de maatregelen in

meer vrijwilligers moesten worden opgeleid.

het najaar weer aangescherpt. Onze introductiecursus
mocht nog gegeven blijven worden in kleine groepjes,

En toen kwam Covid-19. Alles veranderde. We werden

maar de grote EHBO-cursus, gegeven door de

uitgedaagd om anders te denken en creatief te zijn in

dierenartsen Sjoerd van der Ward en Leontine Padmos,

oplossingen. Hoe gaan we de cursussen zo inrichten

werd voor een beperkt aantal cursisten in ons lokaal

dat het voor iedereen werkbaar en vooral veilig is? Hoe

gegeven, en was verder te volgen via Zoom door de

krijg je een grote groep cursisten veilig in ons leslokaal?

rest van de cursisten. De toetsen zullen online zijn.

De tussenmuur wegschuiven, alleen maar zitplekken

Weer een nieuwe ervaring voor ons!

zonder tafels, lesgeven in de garage, buiten in het park,
flip the classroom, individueel elke cursist een hele

Covid-19 brengt veel verandering met zich mee. Het

dag lesgeven? Het werd een wat minder spectaculaire

vraagt om flexibiliteit en meebewegen. Belangrijk is

oplossing: we geven dezelfde les drie keer in de week,

om dit alles als een uitdaging te zien, ook al is dat niet

waarbij er gemiddeld rond de zes cursisten bij ons in

altijd gemakkelijk. We hebben bij de Dierenambulance

het lokaal aanschuiven.

al veel veranderingen meegemaakt in het verleden
maar lessen via Zoom, die hadden we nog niet gehad!

DOOR
ROSALINDE POLS
EN
SYLVIA WOODS

Soms is het echt even aanpassen, want
lesgeven en toetsen maken in de garage
is nog nooit eerder voorgekomen!
DAWINTER20
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EEN
BLIJE
STADSKAT:
wat kan ik
daarvoor doen?

Kun je katten binnen houden, zijn ze
dan wel gelukkig? Dit zijn vragen die
kattengedragsdeskundige Anne-Marieke
Douma regelmatig worden gesteld. In
Amsterdam wonen immers veel mensen in
een appartement. Daarom legt Anne-Marieke
precies uit hoe je jouw dier een prima leven
kan geven, ook al kan hij niet naar buiten.

DE BASISBEHOEFTEN VAN EEN KAT

DE (AMSTERDAMSE) STADSKAT

Katten zijn van nature jagers die een groot deel van

Wat als je nu aan een hele drukke weg woont of op

de dag bezig zijn met zoeken en exploreren, jagen en

driehoog in een klein appartement? Hoe kun je dan

uiteindelijk vangen van prooien. Een kat in het wild

alsnog zorgen dat je kat gelukkig is? Met aanpassingen

vangt meerdere keren per dag een prooi, om op te

in je woonomgeving en het aanbieden van spel en

eten. Als zijn buikje vol is gaat hij rusten, tot hij na twee

uitdaging kun je vaak al veel doen.

of drie uurtjes weer honger krijgt en opnieuw op pad
gaat. Dit doet een kat in zijn eigen territorium, een

FRISSE LUCHT – EEN BUITEN

gebied dat hij verdedigt en markeert om te laten weten

Heb je wel een tuin of een balkon, dan kan het voor de

dat het zijn jaag- en leefgebied is.

kat een fijne plek zijn om frisse lucht op te snuiven en
achter vliegjes en spinnetjes aan te gaan. Zorg er wel

Onze huiskatten hebben vaak een heel ander leven:

voor dat je de tuin of het balkon veilig afzet zodat je

het eten staat altijd voor ze klaar; daar hoeven zij dus

‘Houdini’-kat niet alsnog ontsnapt en op de drukke weg

geen moeite meer voor te doen. Maar hun jachtinstinct

terechtkomt. Hoewel de balans van een kat goed is,

hebben zij nog wel en ook hun territoriumdrift!

kan hij dat op het balkon in zijn enthousiasme om een
vliegje of vogel te vangen vergeten en helaas is het niet

Een kat heeft een aantal basisbehoeften nodig om

zo dat een kat altijd veilig op zijn pootjes landt.

gelukkig te zijn: een ruim gebied (territorium) om
op ontdekking te gaan en te jagen is daar één van.

UITDAGING BIEDEN IN HUIS

Daarnaast is het voor een kat ook belangrijk dat hij het

Zorg in huis voor een aantal interessante

gevoel heeft dat hij controle heeft over zijn omgeving.

verstopplekjes. Je kunt heel creatief zijn met kartonnen

De stadse omgeving – waar heel veel katten rondlopen

dozen die je af en toe verandert. De meeste katten

op een klein gebied – kan daarom stressvol zijn voor

liggen graag hoog zodat zij overzicht (en controle

een kat.

over de omgeving) hebben. Zet bijvoorbeeld een hoge
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Anne-Marieke Douma is Tinley kattengedragstherapeut voor de regio Amsterdam. Ze geeft
adviezen over gedragsproblemen bij katten. Dat
varieert van sproeien tot agressie, van sloopgedrag
tot het zichzelf kaal likken. Vanaf het moment dat
ze op zichzelf ging wonen heeft zij altijd meerdere
katten in huis gehad: kittens, zwervers die zijn komen
aanlopen en herplaatsers, probleemloze katten en
ook katten met een rugzakje. Op dit moment bestaat
haar ‘roedel’ uit Diva, een jonge en baldadige siamees
en Tiggy, een ex-zwerver die is komen aanlopen.
Meer informatie over Anne-Marieke:

www.kattenenhondenexpert.nl

klim- en krabpaal voor het raam waar je kat lekker naar

hengel of andere speeltjes. Probeer zoveel mogelijk

buiten kan kijken of maak een paar klimplankjes op de

om jachtspel na te bootsen door de hengel langzaam

muur naar een hoog ligplekje dat overzicht over de

om een hoekje te laten verdwijnen en af en toe ineens

huiskamer biedt. Door de verticale ruimte in je huis te

snel te laten bewegen of omhoog te laten springen.

benutten kun je het leefoppervlak van je kat een stuk

Natuurlijk mag de kat het speeltje ook echt vangen.

groter en interessanter maken.

Leg na het spel de hengel wel weg zodat je kat hier
niet per ongeluk in verstrikt kan raken.

Krabben doet een kat niet alleen om zijn nagels
te onderhouden, maar ook om zijn territorium te

TOT SLOT

markeren. Zorg daarom voor meerdere krabplekken

Tot slot nog even een opmerking over de kattenbak.

in huis op strategische plekken zoals in hoekjes langs

Er ligt vaak een taboe op: een kat in huis is leuk, maar

looproutes en doorgangen.

die kattenbak…. En toch is juist een kattenbak voor
een kat heel belangrijk! Katten hebben hele duidelijke

Denk ook eens aan een voerpuzzel, katten vinden het

voorkeuren voor het doen van hun behoeften, maar

leuk en doen er dan langer over om hun voer op te

de meeste kattenbakken voldoen daar niet aan. Zij zijn

eten.

te klein, hebben verkeerde vulling, zijn gewoon vies of
staan op de verkeerde plek. Zorg ervoor dat er genoeg

JAGEN

kattenbakken zijn op verschillende plekken (niet

Daarnaast wil een kat jagen. Maak daarom elke dag

verstopt achter in een donkere kast!) en dat ze schoon

even wat tijd vrij om te spelen met je kat met een

zijn. Ook daar wordt een kat blij van!

MEER
DIERENVERHALEN?
We zijn begonnen met een online nieuwsbrief!
Schrijf je daarvoor in via de website of door je e-mailadres te
mailen naar: fondsenwerving@dierenambulance-amsterdam.nl
ILLUSTRATIE ISABELLA KOELMAN
WWW.ISABELLAKOELMAN.COM
DAWINTER20
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Wat laat u Amsterdam na?
Wij streven naar een wereld waarin (medische) hulp voor dieren net zo
vanzelfsprekend is als voor mensen.
EEN EENZAAM
GANZENPULLETJE

EEN KAT IN EEN KISTJE BIJ
HET GROFVUIL

WIJ WAREN ER

EEN EGELTJE
IN NOOD

WIJ WAREN ER

WIJ WAREN ER

Wij zijn er elke dag van het jaar, dag en nacht. Maar

Stap 3: Uw testament opstellen en ondertekenen

niet zonder uw steun. Dierenambulance Amsterdam is

Via een notaris kunt u uw wensen bespreken en

namelijk voor 2/3e afhankelijk van donaties.

vastleggen in een testament. Op www.notaris.nl vindt u
een notaris bij u in de buurt. U kunt er ook voor kiezen

Vorig jaar hebben wij 147 ganzen, 2196 katten en 291

om uw testament online en in uw eigen tempo op te

egels geholpen. En met 50.000 telefoontjes en ruim

stellen via www.nunotariaat.nl.

11.000 ritjes nog heel veel andere dieren.
Als u ons opneemt in uw testament, kunt u deze
Door Dierenambulance Amsterdam op te nemen in uw

gegevens aan de notaris doorgeven:

testament, draagt u bij aan een Amsterdam waarin hulp

Stichting Centrale Dierenambulance

voor dieren net zo vanzelfsprekend is als voor mensen.

Voorlandpad 2
1098TZ Amsterdam

Wensen vastleggen in een testament

KvK: 331 52400

Stap 1: Wie krijgt wat?

Wilt u meer informatie over nalaten aan

•	Optie 1: erfgenaam. Nadat de begrafeniskosten,

Dierenambulance Amsterdam? Neem dan contact op

legaten en eventuele schulden zijn afgetrokken,

met Margje de Jong via directie@dierenambulance-

wordt de erfenis verdeeld. U kunt Dierenambulance

amsterdam.nl.

Amsterdam benoemen tot (mede-)erfgenaam.
•	Optie 2: een legaat. U kunt een vast bedrag

DOOR CAS AAFTINK

nalaten, een percentage van uw nalatenschap of
een specifiek bezit, zoals een huis, een voertuig of
sieraden.
Stap 2: Wie regelt uw nalatenschap?
Een executeur testamentair regelt uw nalatenschap,
dat kan bijvoorbeeld een familielid of vriend zijn.
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Dierenambulance Amsterdam is als ANBI
vrijgesteld van erfbelasting; 100% van uw
nalatenschap aan ons komt ten goede aan
het helpen van de dieren.

PUZZEL

gemaakt door

Anne Nederkoorn

www.anzicht.nl

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

VERTICAAL

1

2

broedplaats in menige boom van Park Frankendael

6 aaseter

3

coronagevoelige dieren

7

4 dierenborst

dier met acht ogen
eenjarig kalf

10 schilddrager

5

met opdrachtkaarten door de dierentuin

11 watervogel

8

etenstijd voor strandvogels

12 Adam en Eva met olifant, van Rembrandt

9 rattenparadijs

13 een gierzwaluw ... geen zwaluw

13 ... dog, liedje van Cat Stevens (1+4+2)

14 daar komt gebalk uit

15 wang..., voor voedselopslag

16	zij was de oudste witte neushoorn in
gevangenschap (1964-2019)

17 stopwoordje voor een hond

18 ... safari

22 laat een bergkoe horen

19	constateert dat er door mensen steeds
minder diersoorten op aarde zijn

23 vermogen van een trekdier

20 schilddrager

21 ...hoevigen

25 gaf hittestress bij Hollands vee

24 brr, kippen...

27	constateert dat er door mensen steeds minder
diersoorten op aarde zijn

26 wonen in een burcht

29 stopwoordje voor een paard

28 dieronterend vangmiddel
29 broedde dit jaar sinds lang weer in Nederland
30 dierenambulance-amsterdam punt ...
31 materiaal van halsband en vislijn

Oplossing puzzel Dierenambulance zomer 2020
HORIZONTAAL: 2. NIJL 4. TONIJN 6. ORKEST 8. ADAM 11. TRAINER 12. NEET 13. DRAVEN 16. FIT 17. EIKELS
18. EZELSOOR 21. EEN 24. KRAKEEND 25. NIES 26. GEPLUIMD 27. IJSBEER
VERTICAAL: 1. LIJN 2. NOTEN 3. LIJKT 5. ORGANEN 7. MAANVIS 9. DIEET 10. MET 11. TOR 13. DIKKOP
14. AFLEREN 15. VEULEN 19. ZWERM 20. JAGUAR 22. EI 23. NEP 24. KOPJE 26. GAST
IN DE BALKEN: TAM KONIJNTJE GEVONDEN
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