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Voorwoord
Beste lezers,
Voor u ligt de nieuwe Onderweg voor Dieren. Een nummer waarin we uitvoerig stilstaan bij het “nieuwe normaal,”
zoals de wereld met corona ondertussen is gaan heten. U leest verhalen over reddingsacties voor dieren die
tegenwoordig anders aangepakt moeten worden, over de fysieke aanpassingen die wij hebben gedaan en over
hoe onze medewerkers het werken in deze nieuwe tijd ervaren.
Het coronavirus heeft de wereld om ons heen zeer snel en ingrijpend veranderd. Het werk voor de dieren die
ons nodig hebben gaat uiteraard gewoon door. Als organisatie zijn wij trots dat er geen moment is geweest dat
wij niet hebben gereden. Omdat er wel heel veel vrijwilligers thuis in quarantaine zaten en omdat we de eerste
periode alles alleen deden - zowel de meldkamer als de ambulances hadden nu geen dubbele bezetting - hebben
we een veel groter beroep op onze bellers moeten doen dan normaal. Hulde dus ook aan alle mensen die de
afgelopen tijd een dier hebben bijgestaan.
In dit nummer vindt u een artikel waarin we de vrijwilligers die onze nachtdiensten draaien, vragen om uit te
leggen waarom je midden in de nacht zou willen werken. Celine, Saskia, Bianca, Ruben en Caroline - die vaak
nadat ze een hele nacht hebben gewerkt bij de dierenambulance gewoon weer naar school of werk gaan vertellen over wat hen drijft om de nachtdiensten te doen. Wordt u door hun verhalen ook enthousiast?
Neemt u dan contact op met Madelon (werving@dierenambulance-amsterdam.nl).
Eind vorig jaar vertelde onze hoofdredactrice Lydia dat er een nieuwe liefde in haar leven was gekomen: Luka.
“Alles van waarde is weerloos” schreef Lucebert al, en liefhebben is vooral ook loslaten. Lydia’s persoonlijke
verhaal, zo herkenbaar voor mij als baasje van een net één jaar ouder maar zeker zo ondernemend katertje,
vindt u ook in dit blad.
Veel van de medewerkers van de
Dierenambulance werken ook als
vrijwilliger in het buitenland voor
dieren in nood. Zo gaat Sandra al
jaren op vakantie naar Cuba en heeft
ze begin dit jaar een castratieproject
opgezet voor honden daar. Het gaat
allemaal een beetje anders dan we in
Nederland gewend zijn maar de liefde en
betrokkenheid is er niet minder om.
Ik wens u veel leesplezier met dit nieuwe
nummer van Onderweg voor Dieren en
ik hoop dat u en iedereen die u lief heeft
gezond en wel zijn.

Margje de Jong
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OP D'ABULANCE

HET
CORONATIJDPERK

Maandag 16 maart 2020 hield onze minister president Mark Rutte een op dat
moment unieke toespraak op de televisie. Het land ging op slot door middel van een
intelligente lock-down. We kennen allemaal de gevolgen. Het coronavirus zou vanaf
dat moment het nieuws en ons leven bepalen. Hoe dit het werk heeft beïnvloed voor de
bemanningen van de Amsterdamse dierenambulance willen we hierbij proberen uit te
leggen.
DOOR EEN BETROKKEN MEDEWERKER DIE GRAAG ANONIEM WIL BLIJVEN

‘VROEGER’

bij ons. Er moet dus minimaal 1,5 meter afstand

Onze bemanning bestaat altijd uit een

worden gehouden. En dat kan niet als je samen

chauffeur en een dierenhulpverlener (DHV).

voorin een busje / ambulance zit. Als je moet

De chauffeur zorgt dat we veilig en snel ter

kiezen tussen twee bemanningsleden wint de

plaatse komen en assisteert verder wanneer

chauffeur; anders kom je nergens…

de dierenhulpverlener erom vraagt. De
dierenhulpverlener bedient de mobilofoon,
doet alle administratie (de dagstaat en
alle formulieren) en bepaalt, in overleg,
de volgorde van de ritten, is het eerste
aanspreekpunt, verzorgt de dieren in de
ambulance en maakt schoon. Overigens
is de chauffeur ook altijd opgeleid tot
dierenhulpverlener.
Veel werk doe je samen. Bijvoorbeeld
vangacties met zwanen en katten (‘even’ in
een mandje doen). Bij veel werkzaamheden
kan je gewoonweg twee paar handen goed
gebruiken. Ook werkt het sneller omdat je
taken kunt verdelen. En in de drukke lente- en
zomermaanden is snelheid vaak belangrijk.
Om u een indruk te geven: we handelen zo’n
veertig ritten per dag af en dat betekent dat
een dag- en avondploeg gedurende hun hele
dienst non-stop onderweg is van A naar B naar
C naar… enzovoort.
De nachtploeg rijdt vooral prioriteitsritten. Dit
betekent dat je meestal haast hebt, vaak eerste
hulp aan dieren moet verlenen en de baasjes
meeneemt naar de dierenarts. Het aantal ritten
per dienst valt dan mee, maar de duur en
intensiteit per rit zijn des te groter.

HET ‘CORONATIJDPERK’

Er zijn strikte coronaprotocollen; landelijk en
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Het duurde even maar op het
moment dat u dit blad leest rijden
wij met een tussenwand van lexaan

Maar dan veranderen er wel een paar dingen:

druk bij ons. Dat uit zich in lange en drukke dagen.

1.	Allereerst werken er bij ons mensen die qua leeftijd

Meestal is het zo dat als je ’s ochtend rond negenen

of medische aandoening in de zogenaamde

wegrijdt voor je eerste ritje, je niet meer retour komt

risicogroep vallen. Normaal zijn dat prima

voordat je dienst is afgelopen. En dat is rond half zes

chauffeurs en collega’s maar voor hun eigen

in de middag! Eten en drinken doe je in de ambulance

veiligheid (en die van anderen) kunnen zij in deze

en een sanitaire stop kan bij het asiel of dierenarts

tijd niet meer werken. Dat is vervelend voor de

waar je een dier aflevert. Voor de avonddiensten,

Dierenambulance en ook voor deze collega’s die

alhoewel korter, is het niet anders. Nachtdiensten zijn

altijd met zo veel liefde en toewijding hun diensten

het onvoorspelbaarst en hangen erg af van het aantal

hebben gedraaid.

spoedgevallen.

2.	Sowieso hebben we meer dierenhulp-verleners
dan chauffeurs, dus dat is meer dan een halvering

We gaan proberen om aan de hand van een aantal

van onze inzetbare groep collega’s. Een enorme

praktijkvoorbeelden uit de eerste vier weken van de

aderlating.

coronacrisis een indruk te geven van ons werk in het

3.	En je moet het maar kunnen en willen: al de
werkzaamheden in je eentje doen. Er komt namelijk

1,5 meter-tijdperk. Allemaal situaties met hun eigen
uitdaging.

veel bij kijken en dat gaan we iets verderop in
dit artikel aan de hand van praktijkvoorbeelden
toelichten.
Er zijn trouwens twee uitzonderingen voor
bovenstaande regels.

De verschillende
coronaverhalen zijn
verspreid over het blad en te
herkennen aan dit logootje.

1.	Als je samenwoont kan je ook samen in de
ambulance. We hebben enkele ‘stelletjes’ in dienst,
dus die kunnen hun diensten prima samen doen.
2.	We hebben de intensiteit van het werk van de

DE NAAR BENEDEN GEVALLEN KAT

nachtploegen al kort toegelicht en daarom hebben

’s Avonds na een melding snel naar Amsterdam-

we besloten dat de dierenhulpverlener in dit geval

Oost gereden waar een kat op een koude

achterin plaatsneemt, er afstand bewaard kan

betonnen vloer ligt. Het beestje is zwaargewond,

worden en de hulpverlening als vanouds plaats kan

en heeft in elk geval een gebroken poot.

vinden. Het blijft wel omslachtig en lastig als ook
een eigenaar mee wil naar de dierenarts.

Hij bloedt en is kortademig. Normaal gaat de
kat dan op de rugletselplank ingepakt in een

IN DE PRAKTIJK

handdoek bij de DHV’er achterin de ambulance.

De dag- (09.00 – 18.00 uur) en avond- (18.00 –

Die fixeert de kat, zorgt dat het dier hier warmte

23.00 uur) diensten worden dus in principe alleen

krijgt en geeft zuurstof in verband met de

gereden. En daar is nogal wat aanpassings- en

benauwdheid. Alleen is die DHV’er er nu niet.

improvisatievermogen voor nodig.

Hoe ga ik de kat dan zo goed mogelijk naar het
Medisch Centrum voor Dieren (MCD) vervoeren?

U kunt zich misschien voorstellen dat de werkdruk
is toegenomen. Je moet niet alleen fysiek alle

Dat wordt dus improviseren. Ik besluit de kat

werkzaamheden doen, maar ook alle beslissingen in

met handdoeken te fixeren op de plank en

je eentje nemen. Een van de voordelen van met zijn

die plank op een grotere handdoek op de

tweeën werken is dat je over heel veel dingen overlegt.

voorbank te leggen. Die kan ik dan ook nog met
mijn rechterhand op zijn plek houden tijdens

Dit betreft bijvoorbeeld tot beslissingen een dier wel

het rijden (gelukkig hebben we automatische

of niet te vervoeren, of de keuze het dier een kans

versnellingsbakken). De zuurstoftank leg ik op

te geven of niet. Onze training en ervaringen maken

de vloer en het mondstuk zet ik vast bij het bekje

deze beslissingen in veel gevallen niet al te moeilijk,

van de kat. Ook zet ik de verwarming op 25

maar soms kom je echt voor dilemma’s te staan. En

graden en de uitblaasroosters richt ik op de kat.

dan is het wel zo prettig als je er samen over kunt

Warmte, zuurstof en een vastgezette kat: nu snel

praten.Mede door het mooie weer, maar ook omdat

naar het MCD!

de lente begonnen is, was het al vroeg in het jaar erg

DAZOMER20

5

INFORMATIEAVOND

‘DIERBARE STEUN’
DOOR CAS AAFTINK

Sinds juni 2019 bieden vrijwilligster Els Lurvink,
vrijwilligerscoördinator Madelon Kieft en fondsenwerver
Cas Aaftink elke maand geïnteresseerden een
informatieavond aan.
De avond start met een lezing: wie zijn wij, wat doen
wij en waarom doen wij dat? Daarna neemt Els u mee
voor een rondleiding.
Wij bieden Dierbare Steun nu een jaar aan en de
reacties zijn erg positief. De doelgroep is divers.
Sommige bezoekers hebben zich al opgegeven als
vrijwilliger en voor mensen die specifiek interesse in die
functie hebben, stellen wij deze avond zelfs verplicht.
Op deze manier kan tijdens het sollicitatiegesprek
de focus op de sollicitant liggen (en tijdens de
informatieavond op onze organisatie). Ook komen er

Wilt u ook verbaasd worden? Dan verwelkomen
wij u graag op een van onze avonden!

mensen langs die overwegen om donateur te worden

De informatieavond vindt elke tweede

of een gift te willen geven. Op deze manier kunnen

donderdag van de maand plaats.

zij te weten komen waar hun gift aan besteed wordt.

Wij starten om 19:30 uur.

Tenslotte zien we bezoekers die gewoon geïnteresseerd
zijn.
Wij zijn trots op deze vrijblijvende, positieve avond en
hopen nog veel meer avonden te kunnen organiseren.

Voorlandpad 2, Amsterdam
Opgeven (verplicht): fondsenwerving@
dierenambulance-amsterdam.nl

We merken dat mensen vaak verbaasd zijn dat wij

Let op: i.v.m. de richtlijnen van het RIVM houden wij

zoveel verschíllende dingen ondernemen. Dingen die

een maximum van 7 bezoekers aan. Een mondkapje

we vaak horen zijn: ‘Ik dacht dat de Dierenambulance

is voor de rondleiding verplicht en dient u zelf mee

niet voor duiven reed’ tot ‘Zijn jullie echt voor 2/3

te nemen. De eerstvolgende avonden zijn op

afhankelijk van giften en donaties?’ tot ‘Jullie zijn een

11 juni, 9 juli, 13 augustus, 10 september, 8 oktober,

veel grotere steun voor dier en mens dan ik dacht.’

12 november en 10 december.

Wij gaan binnenkort starten
met online nieuwsbrieven!
Wilt u op de hoogte gehouden worden, mail dan uw mailadres naar:
fondsenwerving@dierenambulance-amsterdam.nl
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ZÓ GECHIPT!
WIJ CHIPPEN EN REGISTREREN GRATIS!
Minder dan een kwart van de katten die wij
vervoeren zijn gechipt en juist geregistreerd.

Dit kan anders!
Daarom hebben wij fondsen aangeschreven met het verzoek om gratis
te mogen chippen en registreren. Stichting DierenLot en stichting
Bouwstenen voor Dierenwelzijn hebben beide een geweldig bedrag
gedoneerd. Petbase heeft daarbij een prachtige korting gegeven
op de aankoop van de spullen en zo kunnen wij vanaf 1 juni het
waanzinnige aantal van 2020 dieren chippen én registreren: gratis!
Bijna dagelijks vervoeren wij huisdieren zonder chip, of met een chip
die niet goed geregistreerd is. Veel van deze dieren belanden hierdoor
onnodig in het asiel, omdat wij de eigenaar niet kunnen bereiken. Omdat
wij het belangrijk vinden dat huisdieren snel worden herenigd met hun
baasje, zijn wij gestart met het chippen én registreren van honden,
katten en konijnen. Nadat wij de 2020 dieren gechipt hebben, zullen
wij overgaan op het minimale bedrag van € 7,50 per dier. Dit omdat wij
geen verdienmodel willen hanteren. Ons uiteindelijke doel is dat heel
(dierlijk) Amsterdam gechipt wordt, met name de katten. Honden zijn al
verplicht en ook konijnen zien wij graag gechipt.

Met een chip en
juiste registratie
herenigen wij
uw vermiste dier
binnen no time
met u

Na een ongeluk is het
van belang dat u zo snel
mogelijk bij de dierenarts
aanwezig bent: geen chip
en dus niet aanwezig
betekent minimale zorg

Binnenkat? Ook die
vervoeren wij met gróte
regelmaat: speel op
safe en laat ook uw dier
chippen die alleen maar
binnen leeft

HOE WERKT HET?
Wij werken uitsluitend op afspraak,te maken
via de online afsprakenkaart op onze website
Voorlandpad 2, Amsterdam
Vragen, of een afspraak verzetten? Neem dan contact op
met: fondsenwerving@dierenambulance-amsterdam.nl of
06 – 40 83 60 99

FOTO JULIA GUNTHER
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HET JAAR 2019

BIJ DE DIERENAMBULANCE AMSTERDAM
FOTO'S SASKIA VAN DER SLUIS

ONZE VISIE

ONZE MISSIE

Wij streven naar een wereld
waarin (medische) hulp voor
dieren net zo vanzelfsprekend is
als voor mensen.

De Dierenambulance Amsterdam streeft ernaar om acute
professionele hulpverlening en vervoersdiensten te bieden
aan dieren in nood en daarnaast bewustwording te creëren bij
Amsterdammers over het dierenwelzijn in de stad.

Daarbij heeft de Dierenambulance drie strategische doelstellingen:

Het bijstaan van
de mensen die
om dieren geven

Het bevorderen
van dierenwelzijn

Zorgen voor een
gezonde stad
voor dier en
mens

De eerste doelstelling zal waarschijnlijk niemand

Dankbaar zijn wij voor alle mensen die hebben

verrassen. Bij een dierenambulance denk je aan hulp

gebeld om een dier in nood te helpen. We zijn in

aan de dieren die in nood verkeren. Het bijstaan

2019 46.721 keer gebeld. Soms door de politie met

van mensen die om de dieren geven varieert van

een assistentievraag, soms door een beller die wilde

baasjes die ons bellen omdat hun dier plotseling ziek

overleggen of een vraag wilde stellen, meestal omdat

is geworden tot mensen die zich om een in het wild

er een dier hulp nodig had.

levend dier bekommeren. Zorgen voor een gezonde
stad voor dier en mens doen we door dierziekten

Dankbaar zijn wij ook voor de 135 vrijwilligers die zich

te bestrijden, door zieke dieren zo snel mogelijk uit

belangeloos inzetten om al die dieren in Amsterdam

de groep te halen voordat ze anderen besmetten,

en omstreken te helpen. Dankbaar dat zij 86%

overleden dieren van straat te halen en nauwlettend

van alle operationele diensten doen waardoor de

dierziekten in de gaten te houden die van dier op mens

Dierenambulance met een zeer beperkt budget toch

kunnen worden overgedragen. Dat laatste is sinds de

hoogwaardige hulp kan leveren.

Covid-19 uitbraak een taak die bij veel mensen helder
op het netvlies is gekomen.

Dankbaar tenslotte zijn wij voor uw steun, onze
donateurs, de mensen die ons een gift geven en de

In 2019 hebben we 11.225 ritten gereden voor 103

mensen die ons in hun testament hebben opgenomen.

verschillende soorten dieren.

Door u allen kunnen wij het werk voor alle dieren
blijven uitvoeren, dag en nacht, al 42 jaar.

Wilt u ons hele jaarverslag lezen kijkt u dan op onze website
www.dierenambulance-amsterdam.nl/over-ons/feiten-cijfers/
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KERNCIJFERS 2019
AANTAL GEREDEN RITTEN

11.225

AANTAL GEHOLPEN DIERSOORTEN

103

AANTAL TELEFOONGESPREKKEN

46.721

AANTAL VRIJWILLIGERS

135

AANTAL BETAALDE KRACHTEN

13

AANTAL AMBULANCES

6

AANTAL BOTEN

2

INKOMSTEN ¤ 1.160.553

UITGAVEN ¤ 1.087.123

Baten particulieren

Doelstelling 1: Dierenwelzijn

Baten bedrijven

Doelstelling 2: Bijstaan van mensen die om dieren geven

Loterijen

Doelstelling 3: Gezonde stad voor dier en mens

Subsidies

Beheer en administratie

Betaalde dienstverlening

Fondsenwerving en communicatie
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’S NACHTS IS DE STAD VAN MIJ!
“’s Nachts is de stad van mij!” zegt Madelon Kieft, vrijwilligerscoördinator bij de
Dierenambulance Amsterdam. “Of nou ja, de nacht was van mij. Nu is hij voor jullie!” Madelon
heeft zes jaar lang vier nachtdiensten per week gedraaid, voordat ze als vrijwilligerscoördinator
aan de slag ging. Nu staat ze bij onze ‘poort’ en verwelkomt ze de nieuwe nachttoppers. In
dit artikel zetten we de nachtdiensten in de spotlights. Want deze soms ondergewaardeerde
diensten mogen best eens wat aandacht krijgen. Hoe kunnen we ze het beste in de schijnwerpers
zetten? Juist: door vrijwilligers Ruben Spiker, Bianca Jansen, Saskia van der Sluis, Celine de Jong
en Caroline van Dam – die allemaal nachtdiensten draaien – aan het woord te laten.
NACHTDIENSTEN BIJ DIERENAMBULANCE AMSTERDAM

de andere nacht ben je de hele tijd

Wachten tot de bemanning het

in touw en stuur je de ambulance

dier heeft afgeleverd bij een van de

“Elke nacht is een verrassing. Het

er telkens op uit om een dier te

spoedklinieken en retour komt. Dan

varieert van spannend tot leuk,

helpen.

hoor ik hoe het is gegaan. Relevante informatie verwerk ik in het

van verdrietig tot juist heel mooi,”
vertelt Celine. Ruben: “Een nacht-

Ik doe regelmatig een nachtdienst,

registratiesysteem. Deze informatie

dienst kan alle kanten opgaan. Zo

die om elf uur begint. Uiterlijk om

is erg belangrijk, zeker wanneer een

heb je drukke nachten waarin je van

kwart voor elf ben ik dan aanwe-

levend of overleden huisdier wordt

rit naar rit rijdt. Maar aangezien we

zig. Ik check of er dieren in het

vervoerd waarvan de eigenaar niet

’s nachts alleen voor spoed rijden

dierenverblijf zitten en word daarna

bereikbaar (onjuiste registratie

is er vaak meer tijd, zodat je - in

bijgepraat door de mensen van de

chip) of onbekend (geen chip) is.

tegenstelling met veel dagdien-

avonddienst. Zijn er openstaande

In dat geval kan deze informatie en

sten - alles van het begin tot het

ritten? Zijn de avondambulances al

een door de bemanning ingevuld

einde mee kunt maken. Zolang je

binnen of zijn ze nog onderweg?

formulier helpen, een vermist huis-

geen andere spoedrit krijgt heb je

Zijn er bijzondere telefoontjes

dier te koppelen aan een zoekende

bijvoorbeeld tijd om bij de dieren-

geweest? Zijn er honden aan het

eigenaar.”

arts te wachten en de diereigenaren

ronddwalen of is iemand zijn hond

bij te staan. Door de verhalen aan

kwijt? Na alle verplichte handelin-

NACHTELIJKE AVONTUREN

te horen en er gewoon te zijn.” “Een

gen maak ik dan gauw mijn bed op,

“Een rit die me bijgebleven is?”

nachtdienst is enerverend en super-

want je probeert tijdens een nacht-

vraagt Saskia. “Die keer met een

tof!” vindt Bianca. “In de nacht is

dienst nog wel wat uurtjes slaap te

oude, zwaar onderkoelde poes in

alles anders,” vult Saskia aan. “Het

pakken. Het slaapt natuurlijk niet zo

de Bijlmer, na een regenachtige

donker maakt de wereld kleiner en

lekker als in mijn eigen bed, want ik

stormnacht. Mijn collega legde

brengt de mensen dichter bij elkaar.

lig toch te wachten op de telefoon,

haar op mij, zodat ik haar letterlijk

Een nachtdienst voelt zachter en

maar ik merk dat het steeds beter

tegen mijn hart aan warmte kon

intiemer. Er is zoveel minder ruis.”

gaat.”

geven, toegedekt met een extra

CA

deken en mijn jas. Bij de dierenarts

RO

E
LIN

“Nachtdiensten zijn
altijd verrassend,”
stelt Caroline.
In tegenstel-

Ze vervolgt: “Soms is een eigenaar

bleek dat ze naast uitputting en

erg overstuur en dan is het mijn

een kritiek lage temperatuur ook

taak om hem te kalmeren maar ook

nog zware nierproblemen had. Ze

om de juiste informatie te krijgen:

is uiteindelijk helaas ingeslapen om

ling tot de

wat is er gebeurd? Om wat voor

verder lijden tegen te gaan. Later

anderen in

dier gaat het? Wat is er te zien aan

die dag sprak ik de eigenaresse. Ze

dit artikel zit

het dier? Door de uitgebreide oplei-

was natuurlijk ontzettend verdrietig

ding die je bij de Dierenambulance

over het verlies van haar 17-jarige

krijgt leer je wat je moet vragen

poes, maar het deed haar goed om

en hoe je moet handelen. Je weet

te horen hoeveel mensen uiteinde-

hoe je de eigenaar advies geeft

lijk met alle liefde en aandacht met

Caroline niet
op de ambulance, maar op
de meldkamer. “De

over wat hij al kan en móet doen.

haar bezig geweest waren. Van de

met slechts een of twee telefoon-

Wanneer de ambulance ter plaatse

vindster via ons tot aan de dieren-

tjes waarin je mensen advies geeft,

is, begint voor mij het wachten.

arts toe.”

ene nacht is relatief rustig

10
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nest. Samen met mijn collega

mogen betekenen.”

heb ik mijn lenigheid in de strijd
gegooid om dit dier te redden. Zijn

Caroline: “Na de nachtdienst ga ik

nageltjes waren helemaal kort door

meestal tevreden naar huis, zeker

zijn vergeefse pogingen om via de

als ik mensen heb kunnen helpen.

hoge rand van de kade omhoog

Wel blijven sommige meldingen

te klimmen. Gelukkig was de kat

over weggelopen honden me bezig

gechipt en kwam de baas meteen

houden, dan vraag ik later aan de

om hem, na heel wat geknuffel om

dagdienst of ze al terecht

op te warmen, mee te nemen.”

zijn.” En Ruben vult
aan: “Na een nacht-

Tot slot doet Ruben een duit in het

dienst ga ik over

zakje: “De rit die mij het meest is

het algemeen

bijgebleven ging om een hond met

met een voldaan

een epileptische aanval. Tijdens

gevoel naar huis.

deze aanval beet de hond op zijn

Ik vind het een

tong waardoor de ambulance

fijn goed gevoel

onder het bloed kwam te liggen.

dat ik mij nuttig

We hadden het nog maar amper

heb kunnen maken.

schoongemaakt of we kregen een

Dat gevoel heb ik zelfs als

volgende spoedrit: een hond was

ik tijdens een rustige nacht geen

gebeten. Dan sta je echt even ‘aan’.”

ritjes heb gehad en in een slaap-

R

U

BE

N

kamer in ons pand heb geslapen,

STUITEREND NAAR HUIS

omdat ik dan toch gewoon beschik-

“Na een nachtdienst ga ik vaak

baar ben geweest.”

tevreden en enigszins stuiterend
“Een verhaal dat mij bijgebleven

de ritjes zoveel energie geven. Het

WAT MAAKT EEN
NACHTDIENST UNIEK?

is?’ herhaalt Bianca de vraag. “Die

nachtleven bruist en leeft!” aldus

“Wat ik bijzonder aan de nachten

keer dat we naar een gevonden kat,

Bianca. Saskia vult aan: “Als ik naar

vind zijn al die mensen op straat

Jambo, reden. Zij bleek bijna een

huis fiets heb ik het gevoel dat ik de

die de stad klaarmaken voor de

maand vermist en we konden haar

dag verdiend heb, omdat ik gedu-

volgende dag. Je bent niet alleen

dankzij een chip met haar oppasou-

rende de nacht heb meegeholpen

aan het werk. Sowieso werk je niet

ders herenigen.”

om over de stad te waken. Omdat

alleen. En met het hele nachtteam

ik mijn steentje heb bijgedragen,

sta je sterk!” zegt Ruben.

CE

naar huis,” vertelt Bianca. “Omdat

NE
LI

Ook Celine

ook al was het maar een klein

vertelt graag

steentje. Daar voel ik me dan dank-

Celine: “De drukte die we uit de

over een

baar voor, voor dat geruststellende

Amsterdamse straten overdag

bijzonde-

mogen waken over mens en dier

kennen, is ‘s nachts ingeruild voor

re erva-

in onze stad. Het is mooi dat wij

rust en leegte. Ik vind het heerlijk

ring. “Een

er als nachtteam voor klaar staan;

om te kunnen genieten van het

aantal

de centralist van de meldkamer,

nachtelijke Amsterdam.” “Het is

de chauffeur en de hulpverlener

heel bijzonder om in de donkere

maanden
geleden,

samen.”

rond half acht,
kregen wij een

Ook Celine gaat moe en voldaan

melding van een kat ter water. Ik

naar huis. “Als we weinig meldin-

ging er snel heen met mijn collega

gen hebben gehad, dan ben ik blij

Greg. Iemand van de wegwerk-

dat het goed gaat met de dieren.

zaamheden hoorde iets miauwen

Hebben we bijna de hele nacht

en probeerde uit te zoeken waar

door moeten rijden, dan ben ik blij

het geluid vandaan kwam. En daar

dat Dierenambulance Amsterdam

zagen we een kat zitten! Helemaal

bestaat en dat ik samen met mijn

nat en verdrietig op een eenden-

collega’s iets voor de dieren heb

ILLUSTRATIE SASKIA VAN DER SLUIS
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BIANCA

nacht met iemand in gesprek te zijn

Wees dan vooral geen luiaard maar

die, ergens anders in de stad, advies

neem eens een kijkje bij de Dieren-

en een luisterend oor nodig heeft

ambulance Amsterdam!” aldus

en daarmee een probleem met een

Celine. Ruben voorspelt: “Je gaat

dier op te lossen,” besluit Caroline.

er van houden of niet.” “Ik zou een
nachtdienst vooral niet willen aanra-

TENSLOTTE

den, zodat ik ze dan allemaal zelf

“Ben jij een echte nachtuil, een

kan blijven doen,” grapt Bianca.

slimme vos of juist een bezig bijtje?

Amsterdam in de lente van 2020:

ALSOF HET IEDERE DAG
ZONDAGOCHTEND VROEG IS
TEKST EN FOTO'S SASKIA VAN DER SLUIS

OP GROTE AFSTAND, MAAR CONTACTLOOS?
NEE.

ik de vogels. Alsof het iedere dag zondagochtend

Corona: voor Amsterdam begon het allemaal eind

geen auto's, geen drommen mensen. Af en toe pingelt

februari in Diemen, hier aan de overkant, aan de

er een tram uit gewoonte, niet om te waarschuwen.

vroeg is. Geen vliegverkeer, geen drukke brommers,

andere kant van de ring. Ik was toevallig bij de
Dierenambulance toen het nieuws bekend gemaakt

WE WONEN SAMEN IN DE STAD: MENS EN DIER

werd en ik vond het allemaal een beetje overdreven

Terwijl ik zo loop ben ik me er nog meer van

gedoe. Iets wat vooral op televisie speelde, en in verre

bewust dat we tussen zoveel dieren leven. Dat onze

streken als China en Noord-Brabant. Nu ik dit schrijf is

samenleving niet alleen uit mensen bestaat, maar dat

het de derde week van april: zes of vijf of zeven weken

we waarachtig samenwonen in de stad. Hoe we bij

later en we zitten midden in een crisis. De tijd gaat een

elkaar horen. Hoeveel mensen nu bij hun dieren thuis

beetje zweven. De wereld draait duidelijk anders dan

zijn. En je laat gewoon je hond uit, maar eigenlijk is het

voorheen. Zelfs mijn wereld.

vooral het baasje dat nodig even naar buiten moet. Een
frisse neus halen. Voorgeschreven.

Als ik rond zonsopgang ga wandelen - ook dát was
nooit eerder vertoond - zie ik de stad in stilte liggen

Contactloos. Afstand houden. Anderhalve meter.

glanzen, spiegelen en wachten. De ganzen uit de

Blauwe handschoenen. Mondkapje. Ontsmetten. Wij

gracht gaan opvallend ver aan de wandel door de

van de Dierenambulance Amsterdam komen niet

straten. Er zijn zo weinig stadse geluiden. Overal hoor

binnen. Ik mag niemand aanraken, niemand even
vasthouden, niemand raakt mij aan. Ik begin het te
voelen. Maar ik mag gelukkig nog volop aaien. Poezen
aaien, honden aaien, kippen, konijnen vasthouden, er
goed aan ruiken ook. Een kopje, een vragende rug, een
natte neus.
De Dierenambulance Amsterdam past zich aan, duwt
dapper door. Dan maar met minder mensen, dan maar
met een mondkapje of niet naast elkaar maar achterin
meerijden 's nachts, dan maar een scherm ertussen of
alleen stelletjes samen op de ambulance. Er worden
voortdurend protocollen gemaakt en weer aangepast.
We blijven er zijn. We blijven bereikbaar. De meldkamer
wordt zelfs ook vanuit huis bemand!
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Het is duidelijk dat het huidige nachtteam

Madelon Kieft: werving@dierenambulance-

er veel plezier in heeft. Maar we zoeken nog

amsterdam.nl

meer mensen! Het is ook een leuke job voor
DOOR
MADELON KIEFT

studenten: zij kunnen ’s nachts tussen de
ritjes door studeren. Tijd voor vrijwilligerswerk én tijd voor hun studie: win win!

EN CAS AAFTINK

Ben jij het nachtdier dat wij zoeken? Stuur
dan nu een korte motivatie plus je cv naar

VREEMD STIL AAN HET VOORLANDPAD

Ik hoor ook opvallend vaak dat de kat ineens zoveel

Het is vreemd stil op ons kantoor aan het Voorlandpad,

aanhankelijker is, dat de hond dicht in de buurt blijft,

zelfs tijdens de wisseling van de wacht, normaal een

dat ze het er maar druk mee hebben, met het bijstaan

wirwar van collega's die komen en gaan. Ik hoor

en troosten van al die onthande mensen.

hartverscheurende verhalen over onmacht. Op de
meldkamer klinken korte en duidelijke instructies aan

EMOTIES DIE SOMS ZOMAAR HOOG OPLOPEN

de ambulance: "Mevrouw, weet dat we niet binnen

Er is ook begrip, berusting, dankbaarheid dat we doen

mogen komen.” We komen de hond ophalen om hem

wat we kunnen. Dat we begrijpen dat de emoties

naar de kliniek te brengen. Het is een oude hond van

nu zomaar hoog oplopen en dat achter de woorden

dertig kilo met verlamde achterbenen, die gaat daar

‘vooral nu in deze tijd’ een hoop tranen zitten. Dat

ingeslapen worden. Mevrouw weet dat ze niet mee kan

we alle tijd hebben. Er ligt een pak stroopwafeltjes

en dat ze daar niet bij aanwezig mag zijn." Ik moet er

voor ons klaar als we om half twee 's nachts de trap

meteen van huilen.

afdalen met het zojuist overleden hondje van de
bovenbuurvrouw. Aahw...zo lief.
Het begint ook te wennen, dat ik achterin stap,
dan mijn mondkapje pas af kan doen en nieuwe
handschoentjes aantrek, terwijl we ondertussen alweer
rijden.
Het is buiten ondertussen onverstoorbaar lente
geworden. En niet zo'n beetje ook. De bomen bloeien,
de vogels schreeuwen en koeren, de koeten duwen
elkaar onder, de futen baltsen, net als ieder jaar. De
wind blaast helder uit het Oosten en de zon staat fel
te schijnen. Hij staat op tijd op en gaat op tijd weer
onder. Niks nieuws, niks Nieuwe Normaal. Net als altijd
op grote afstand, maar contactloos? Nee. Ik voel de

Of gisteravond het verhaal van die collega over die

warmte op mijn huid, de wind streelt m'n wang en ik

een oude, zieke meneer die niet meer uit huis kon. Ze

aai de poes nog maar eens. Heel geruststellend.

moest hem beloven dat ze erbij zou blijven als ze zijn
25-jarige kat lieten inslapen. En dat ze dat ook gedaan
heeft: dat beloven en dat erbij blijven.
Wat dat 'contactloos' en 'afstand houden' eigenlijk
voor gevolgen heeft! Het is best moeilijk in de praktijk.
Dierenartsen, dierenverzorgers, dierenhulpverleners,
enzovoort, zijn niet op de Lijst van Vitale Beroepen
terechtgekomen, maar dierenleed en mensenleed zijn
volledig verweven. Er is geen duidelijke scheidslijn. Dat
leer je op de Dierenambulance Amsterdam iedere dag
weer. Wij zijn volkomen verbonden.

DAZOMER20
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EN DAN IS INEENS ALLES ANDERS:
WERKEN VANUIT HUIS
DOOR PATRICIA WINTERS

Dat het leven van het een op het andere moment

Maar ook dat vraagt om

ineens heel anders kan zijn heb ik een paar jaar geleden

aanpassing en biedt de

wel geleerd toen mijn moeder heel plotseling overleed.

nodige uitdaging. Ik woon

Dan is opeens niks meer zoals het was. Maar je past je

samen met mijn vriend en

aan en je leert leven met je ‘nieuwe’ leven. Nu met het

deeltijd bonusdochters. Mijn

Coronavirus is het voor mij een beetje hetzelfde. Alleen

vriend werkt bij de Brandweer

staat nu niet slechts mijn wereld stil en op z’n kop maar

Amsterdam en is daardoor

de hele wereld! Veel wat voorheen vanzelfsprekend

vaak thuis. Ons huis is niet zo

was is nu ineens ‘verboden’. Hoe raar en naar is dat?!

groot dus we zitten elkaar al

Maar we passen ons aan, we moeten wel om dit virus te

snel in de weg. Tegelijk biedt

stoppen.

thuiswerken ook voordelen.
Zo kan ik makkelijk(er)

Ik werk op kantoor bij de Dierenambulance Amsterdam

voor mijn vader (77, COPD

en houd mij voornamelijk bezig met het plaatsen van

en herstellende van een

berichten op onze Facebookpagina, het bijhouden

herseninfarct) zorgen. Dat vind

en aanpassen van onze website en de interne

ik superfijn, hij ook. Ook kom ik

communicatie in breedste zin van het woord. Sinds

nu aan werktaken toe waar ik

een paar jaar werken wij ook in de cloud. Dit betekent

eerder niet aan toe kwam.

dat we waar dan ook kunnen inloggen en op die
manier altijd toegang hebben tot alle programma’s

Voor of achter de schermen:

en bestanden. Een laptop en internetverbinding is het

bij de Dierenambulance

enige dat nog nodig is. En die heb ik: dus kan ik thuis

Amsterdam doen we er alles

werken in deze tijd.

aan om gewoon te kunnen
functioneren. Hoewel beperkt in

Hoewel het thuiswerken veel voordelen heeft, werk

dienstverlening, maar we rijden

ik toch het liefst op kantoor. Ik mis collega’s en de

nog! Zo doen we allemaal,

samenwerking met en voor elkaar. We hebben wel

wereldwijd, ons best om er wat

elke week een online overleg, maar toch: dat is niet

van te maken. Hopelijk komt er

hetzelfde als elkaar in levenden lijve zien. Maar ik woon

uit al deze narigheid uiteindelijk

in de Zaanstreek en ben afhankelijk van het openbaar

veel goeds en positiviteit.

vervoer om bij de Dierenambulance te komen. Ik ben

Bewustwording, zorg en

al weken neusverkouden en daar is inmiddels ook

aandacht voor en met elkaar,

hooikoorts bijgekomen. Ik nies en ik proest, dus de

zorg voor de natuur.

kans dat ik iemand in de trein besmet is te groot. Het
Geniet van het leven, want voor

ik blijf thuis.

je het weet is alles anders.

TI

JD

PER

K

IN

H ET CORO
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laatste wat ik wil is dat iemand door mij ziek wordt. Dus
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#HOE DAN?

angstig is, is normaal al een karwei waar niet elke

Een kat is gewond; achteraf blijkt er

bemanning graag op af gaat. Maar nu moet je dus

een abces in zijn wang gesprongen

alléén naar boven met kattenkooi, vangstokken

te zijn, met een grote open wond aan

en handschoenen. En ingepakt, inclusief hand- en

zijn kop tot gevolg. De kat woont

schoenbescherming en een mondkapje op. Want

in de Pijp op drie hoog en de eigenaar is slecht ter

anders mogen we een woning niet betreden en deze

been en kan niet zelf met de kat naar de dierenarts.

bewoner behoort ook nog eens tot een risicogroep.

Een gewonde kat vangen in zijn eigen huis terwijl

Opletten en heel voorzichtig doen dus. Als ik aan

die verder in orde is, maar nu wel pijn heeft en erg

de slag ga, springt het arme beestje in paniek alle
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EEN VRIJWILLIGER VAN 67
DIE DOOR CORONA THUIS ZIT
DOOR ELS LURVINK

Net als heel Nederland maakt de

aspect, zoals de omgang met collega’s, mij vrolijk(er)

Dierenambulance Amsterdam een lastige

maakt. Dat wil ik echt niet meer kwijt. En toen werd me

tijd door. Ook voor mij persoonlijk heeft

dus opeens gevraagd om thuis te blijven, alweer zeven

de coronacrisis veel veranderd. Mij werd

weken geleden. Dat vind ik een groot gemis. Maar ik

in februari gevraagd of ik, gezien mijn

heb met een paar collega’s van kantoor eens per week

leeftijd van toch bijna 67, niet beter thuis

een videocall en we blijven via social media toch op de

kon blijven. Dat kwam best hard aan,

hoogte van ieders reilen en zeilen. Maar behalve mijn

omdat het bij wijze van spreken een uur

eigen twee poezen zie ik helaas geen andere dieren

daarvóór nog niet in mij was opgekomen.

meer, zoals pulletjes, duiven, honden of poezen, die

Ik werk al vier jaar met veel plezier bij

door de ambulance gebracht worden en dan even bij

de Dierenambulance. Ik ging solliciteren

ons uitrusten.

omdat mijn inwonende zoon en zijn
vriendin gingen verhuizen en ik alleen

Net zoals verschillende andere collega’s zit ik thuis

achterbleef. Ik dacht meteen: ik wil me

en ik voel me bij vlagen toch wel angstig. Naar buiten

weer nuttig gaan maken!

gaan vind ik stressvol en ik ga hooguit eens per week
boodschappen doen, inmiddels met een mondkapje.

Gelukkig was er toen de vacature voor

Thuis verveel ik mij niet, hoor. Want ik lees, kijk series

de ADAM-regeling. Daarmee kunnen

op Netflix en brei een truitje voor mijn buurjongetje,

mensen met een stadspas waar een

huppel als ik er zin in heb mee met Nederland in

groene stip opstaat een voucher kopen

Beweging en ben veel online. Maar het moeten

om goedkoper met hun huisdier naar

ontberen van het omhelzen of een knuffel geven aan

de dierenarts te kunnen gaan. Ik vind

geliefden, familie en vrienden, begint sommige dagen

het werk heel leuk om te doen, omdat

bijna fysiek pijn te doen. Wij hebben elke dag wel

je elke dag weer verschillende mensen

contact met elkaar, méér dan voor de crisis, en delen

met de meest uiteenlopende verhalen

grapjes en nieuwtjes. Zo houden we de moed erin.

aan de telefoon krijgt, die je dan zo goed
mogelijk probeert te helpen. Dit deed ik

De aarde heeft nu in ieder geval wél een adempauze

twee- tot driemaal per week. Gaandeweg

en je ziet dat de natuur zich als het ware vernieuwt

ben ik ook de rondleidingen gaan doen,

en als je héél goed luistert, hoor je haar een zucht van

op de open dagen en na afloop van onze

verlichting slaken… Dat is ook voor alle dieren goed

maandelijkse ‘Dierbare Steun’ avonden,

nieuws. Zeker voor dieren, die in het wild leven! Laten

en heb ik mij laten verleiden om elke

wij hopen, dat wij volgend jaar op deze tijd kunnen

maand een nieuwsbrief te schrijven.

terugkijken, als een tijd van bezinning, het hervinden
van onszelf en het opnieuw ingerichte leven, dat

Dit geeft mij zoveel voldoening. Daar

minder schade aan onze unieke aarde en alles wat daar

komt natuurlijk nog bij dat het sociale

op leeft, zal berokkenen.

kanten op: het smalle trapje naar de vliering op en af,

de kattenkooi in te dirigeren. Dat met die vangstok is

onder het bed, achter de bank en helemaal achterin

nog wel een dingetje, omdat je die normaal om de nek

de inbouwkast (de verder lekker vol staat…). Dit gaat

doet. Maar daar zit de wond vlak naast, dus is geen

echt een moeilijk klusje worden. Want je moet elke

goed idee. De lus moet om zijn lichaam, wat lastiger

keer met al dat materiaal erachter aan. Het zweet loopt

is omdat de lus dan eerst voorbij de poten moet. Zeg

langs mijn rug. En ademen gaat ook ‘anders’ met een

maar een soort ‘hengelen 2.0’, zucht. Maar het lukt

mondkapje op. Soms vraag je je achteraf af hoe je het

en de kat kan gelukkig naar de dierenarts gebracht

in hemelsnaam gered hebt, maar na enkele pogingen

worden zodat er gewerkt kan gaan worden aan het

lukt het toch de kat te vangen met de vangstok en hem

herstel van die lelijke wond.
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LEVENSLANGE
LOCKDOWN
VOOR JE KAT
OF DE
BUITENDEUR
OPEN?
DOOR LYDIA VAN DER WEIDE

MIJN PERSOONLIJKE VERHAAL OVER
KATERTJE LUKA

Ik geef het niet graag toe. Maar ik belandde op

Terwijl heel Nederland thuis zit vanwege corona is de

poesjes. Het had iets van een snoepwinkel. Tegelijk

wereld van mijn kater Luka, tien maanden oud, juist

voelde het helemaal niet echt goed. Al die kittens,

tijdens onze lockdown veel groter geworden. En wat

honderden, meer nog, die als ‘dingen’ over de

geniet hij daarvan. Elke ochtend komt mijn pluizige

toonbank gingen. ‘Vanavond moeten ze weg zijn!’

mannetje, die iets van een Noorse boskat in zich heeft,

las ik soms. Prijs: een tientje. Andere keren werd er

dicht tegen mijn gezicht aangekropen. ‘Opstaan’, spint

juist grof geld gevraagd. Er waren ook heus wel leuke

hij in mijn oor. ‘Opstaan, een nieuwe dag!’ Hij wacht

advertenties. Van lieve, betrokken mensen. Tenmin-

geduldig tot ik gedoucht heb en huppelt dan voor me

ste, zo leek het. Maar hoe wist ik dat zeker? Hoe kies

uit de trap af. Zijn bakje eten heeft hij in no time leeg.

je, wie vertrouw je, hoe weet je of een beschrijving

Dan draai ik het kattenluikje open en kijk via het raam

over een beestje klopt? Telkens was ik niet overtuigd,

hoe hij opgetogen de wijde wereld in rent.

aarzelde ik om volmondig ja te zeggen. Om vervolgens

Marktplaats. Met een overweldigend aanbod jonge

’s nachts te liggen piekeren over alles wat ik nu zou
Dit beeld dook tot voor kort alleen op in mijn

missen, misschien wel een superlief katje, en waar zou

nachtmerries. Mijn fantasie wist me zonder moeite

dat beestje dan belanden, misschien wel bij hele foute

talloze rampen te presenteren die hem, zeker weten,

mensen…

meteen zouden overkomen als ik hem naar buiten liet.
Tegelijk was duidelijk dat het ingewikkeld zou worden

Drie weken Marktplaats en ik was een wrak; mijn vriend

hem zijn leven lang binnen te houden. En moest ik dat

zal dit graag bevestigen. En toen, op 24 oktober, kwam

wel willen? Dat hij naar vrijheid snakte bleek wel uit het

ik op de site van Verhuisdieren terecht. Daar spotte

feit dat hij al vaak was ontsnapt en in mijn afgezette

ik ‘Chris.’ Een katertje uit Roemenië met een superlief

tuin enkel geobsedeerd leek door de vraag: ‘Hoe kom

en aanhankelijk karakter. Dit is hem, wist ik meteen.

ik daar, waar al die andere katten vrij rondlopen?’

De kennismaking met hem en zijn pleegmoeder was
erg leuk. En zo kwam dit Roemeense poesje, dat ik

EEN NIEUW HUISGENOOTJE VIA VERHUISDIEREN (ZIE OOK PAGINA 32)

omdoopte tot Luka, in mijn leven. Wat een leuk beestje:

Even terug in de tijd. Oktober 2019. Twee jaar na de

in voor knuffelen en waar in huis ik mij ook bevond, hij

dood van mijn dierbare, zeventienjarige kater Jonas,

moest daar dan ‘toevallig’ ook zijn, tot in de badkamer

vond ik het tijd voor een nieuw huisgenootje voor mij

aan toe. Ook met Minimuis ging het. Nou ja, dat kon

en mijn lapjespoes Minimuis, een lieve maar wat afstan-

beter – maar ook veel slechter. Alle reden dus om heel

delijke dame van tien. Een jonge kater zou het beste

erg blij te zijn.

hij overtrof mijn stoutste verwachtingen. Hij was altijd

bij haar passen, was mij verteld. En dan zou een kitten
toch wel erg leuk zijn. Asiels en kattenopvangorgani-

EN TOEN: HET GROTE DILEMMA

saties konden me niet helpen: kittens worden alleen

Sinds ik drie jaar geleden in een fijn huis met een tuin

als tweetal geplaatst. Zo’n invasie kon ik Minimuis

aan de rand van Amsterdam woon, komt Minimuis

onmogelijk aandoen. Dus…

buiten. Dat Luka ook naar buiten zou gaan, was geen
optie. Daar was hij nog veel te klein voor en zijn

16

DAZOMER20

binnen kon houden. ‘Hij is te veel op mensen gericht.

KATTENGEDRAGSTHERAPEUT
ANNE-MARIEKE DOUMA

Hij loopt met iedereen mee en is nergens bang voor.

Anne-Marieke Douma is Tinley kattengedrags-

Bovendien halen wij geen dieren uit Roemenië op om

therapeut voor de regio Amsterdam. Ze geeft

ze hier te laten doodrijden.’

adviezen over gedragsproblemen bij katten. Dat

pleegmoeder had gezegd dat ik hem sowieso beter

varieert van sproeien tot agressie, van sloopgedrag
Prima. Dan zou dit katertje binnen blijven. Dat kan

tot het zichzelf kaal likken. Ze komt oorspronkelijk

immers prima, wist ik door mijn vroegere katten, die

uit de financiële wereld maar besloot in 2014 haar

met mij op driehoog woonden. Dus de tuin werd

hart te volgen. Na een coachopleiding specialiseerde

afgezet. Er kwam een ander kattenluikje met een

ze zich in het gedrag van katten (en later ook van

dual chipsysteem, zodat Muis wél en Luka níet naar

honden). ‘In tegenstelling tot wat mensen vaak

buiten kon. Maar al na een paar maanden kon ik er

denken, is er aan veel probleemgedrag bij katten

niet omheen. Ik kon dan wel vinden dat Luka binnen

iets te doen. Katten zijn dan wel eigenzinnig, maar

moest blijven, daar dacht hij zelf heel anders over.

elk gedrag heeft een oorzaak en er is veel meer op

Deze wildebras met zijn tomeloze energie zat dagelijks

te lossen dan wordt gedacht.’ Vanaf het moment dat

verlangend voor het raam. Hij reageerde ontzet dat

ze op zichzelf ging wonen heeft zij altijd meerdere

hij Minimuis wel buiten zag lopen. Als ik alleen maar

katten in huis gehad: kittens, zwervers die zijn

richting de voordeur liep, schoot hij met me mee. En hij

komen aanlopen en herplaatsers, probleemloze

kreeg het voor elkaar om met Minimuis mee te glippen

katten en ook katten met een rugzakje. Op dit

door het voor hem ontoegankelijke kattenluikje. Al met

moment bestaat haar ‘roedel’ uit Diva, een jonge

al wist hij zeven keer de benen te nemen. Zeven keren

en baldadige siamees, Tiggy, een ex-zwerver die

bracht ik hem spartelend terug. Dit zou geheid een

is komen aanlopen en de nieuwste telg: Jazz, een

keer goed misgaan.

siamees kitten van een paar maanden oud.

Wat moest ik nu? Voor Amsterdamse begrippen woon

Vanaf het volgende nummer schrijft ze columns

ik in een waar kattenparadijs. Midden in het groen.

voor Onderweg voor Dieren en kan ze ook enkele

Bij water, riet, bomen, rust en stilte. Ver weg van druk

lezersvragen beantwoorden. Heeft u een prangende

verkeer. Er struinen talloze katten rond. Was het wel

vraag over uw kat? Mail de Dierenambulance: info@

dierenliefde om Luka in levenslange lockdown te

dierenambulance.nl, t.a.v Lydia van der Weide. Dan

houden? Zo onverschrokken als eerst was hij niet meer.

wordt uw vraag doorgestuurd aan Anne-Marieke en

Ook niet meer zo’n allemansvriend. Moest ik hem niet

wie weet leest u het antwoord op uw vraag in ons

gewoon zijn vrijheid gunnen? En zo ja: hoe dan?

volgende nummer.

TIJD VOOR HULP: KATTENGEDRAGSDESKUNDIGE ANNE-MARIEKE

Meer informatie over Anne-Marieke:

www.kattenenhondenexpert.nl

Via internet kom ik in contact met kattengedragsdeskundige Anne-Marieke. In de derde week van
de coronacrisis zit ze bij me in de tuin. Natuurlijk
op afstand. Luka palmt haar meteen in, maar nadat
hij even op haar schoot heeft gezeten, blijft hij toch
vooral geïnteresseerd in de hoge schutting, die hij via
Anne-Marieke’s schouder hoopt te bereiken. Ze zegt:
‘Veel mensen worstelen met dit vraagstuk. Hou je je kat
binnen, of laat je hem naar buiten? Daar is geen simpel
antwoord op en het ligt uiteraard ook aan de locatie
waar je woont. Sommige katten vinden het prima in
huis. Als ze daar genoeg ruimte en uitdaging hebben,
ze niet te veel alleen zitten en wellicht een speelkameraatje hebben, kunnen ze heus gelukkig zijn. Andere
katten doe je een heel groot plezier als je ze de vrijheid
geeft. Die bloeien daar echt van op. Bij sommige
Amsterdammers kan het echt niet: die wonen vierhoog,
of aan een drukke straat. Maar in een omgeving als die
van jou, snap ik dat je denkt: zal ik het niet gewoon
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doen? Feit blijft dat een kat buiten

kat eerst aan een tuigje te laten

meer gevaar loopt. En elke katten-

wennen en daarna met het tuigje

eigenaar zit wel eens in de rats

en een riem de buurt te verkennen,

omdat zijn kat een nachtje niet

zoals jij met Luka doet. Maar katten

thuis komt; daar moet je je echt

zijn sowieso slim. Ze letten heel

op voorbereiden. Toch gaat het

goed op waar ze naartoe gaan. Ze

meestal goed. En voor het risico dat

verdwalen niet zomaar. Toch is het

je loopt geef je je kat wel heel wat

belangrijk dat je, de eerste keren

terug. En ja,’ – ze kijkt naar Luka,

dat je je kat naar buiten laat, je deur

die in de paal van mijn hangmat

open laat staan. Mocht hij ergens

klimt - ‘Ik denk inderdaad dat hij er

van schrikken, dan kan hij direct

heel gelukkig van zou worden.’

terug. Anders kan hij het in paniek
op een rennen zetten en dan wél de

EERST EVEN LATEN WENNEN AAN
EEN TUIGJE EN DAARNA AAN EEN
RIEM DE BUURT VERKENNEN

OP PAD MET GPS-TRACKER

Ik wandel al weken met Luka in

weg kwijt raken.’

de omgeving van mijn huis, met
een tuigje en een riem. Sinds de

‘Verder raad ik aan om van tevoren

coronacrisis zelfs twee keer per

een routine met je kat in te bouwen.

dag. Hij geniet daar enorm van.

Geef hem elke dag op een bepaald

Maar al vertelt Anne-Marieke mij

tijdstip een snackje of te eten. Als

dat een kat een duidelijk territo-

hij daar helemaal aan gewend is,

rium en leefgebied heeft – en dus

kun je hem een uur voordien de

niet zomaar random door de stad

deur uit laten gaan, waarbij je er

uitwaaiert - en slim genoeg is

eventueel voor kunt zorgen dat hij

om niet te verdwalen, vind ik het

al wat honger heeft. Grote kans dat

doodeng om hem in zijn eentje op

hij op het vaste tijdstip voor het

pad te sturen. Bij Minimuis vond

eten gewoon voor je neus staat, of

ik dat drie jaar geleden minder

komt als je hem roept. De volgende

akelig. Die was zo wijs en rustig.

dag mag hij er dan een half uurtje

Bovendien gaan vrouwtjes minder

eerder uit. Bouw het zo langzaam

ver van huis. Hoe kan ik het nu,

op. Maar let op: laat je kat in het

met Luka, zo veilig en zorgvuldig

begin nooit in de schemer naar

mogelijk doen?

buiten. Dat is het tijdstip waarop
ze gaan jagen en dan gaan ze ook

BASISREGELS VOORDAT JE JE
KAT NAAR BUITEN DOET

verder van huis.’

Anne-Marieke noemt een paar
basisregels: ‘Kittens moet je

DE GPS-TRACKER OM JE KAT
TE VOLGEN

sowieso binnenhouden, die zijn nog

De tips van Anne-Marieke hebben

niet wereldwijs genoeg, die rennen

me gesterkt. Nu moet het mij toch

achter elk vliegje aan. Bovendien

gaan lukken? En ik heb nog iets

is het natuurlijk een must om je kat

achter de hand: een gps-tracker

eerst te laten ‘helpen’. Zeker ook

die ik van mijn vriendin Marjolein

katers, die kunnen anders gaan

mag lenen. Een apparaatje dat

zwerven. En je moet je dier natuur-

ik op moet laden en dan in een

lijk laten chippen (en de gegevens

houdertje om kan doen bij Luka.

actueel houden, red). Verder is het

Zodat ik hem kan volgen op mijn

sowieso verstandig om een kat

mobiele telefoon. Ik vind de tracker

eerst een tijd binnen te houden.

vrij groot maar Luka went er in de

Gemiddeld wordt een periode van

tuin al snel aan. Dus is het tijd om

4 tot 6 weken hiervoor aangeraden.’

samen met mijn vriend ritueel de
tuin open te knippen om Luka’s
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Ze vervolgt: ‘Maar dan kun je het

lockdown op te heffen. Luka heeft

erop gaan wagen. Als het lukt - als

het al snel in de gaten en duikt

je dier er niet al te erg van in de

onder de heg door. Daar gaat hij,

stress raakt - is het goed om je

mijn lieve mannetje. Mijn ogen

prikken, mijn hart klopt in mijn keel.

En dat gaat nu al weken prima.

Zou het wel goed gaan?

Elke avond ligt hij na weer een dag
avonturen beleven intens tevreden

Ja. Het gaat goed! Niet alleen kan

in zijn stoel z’n vieze pootjes te

ik op mijn mobiele telefoon zien

wassen. Ik vind het wel een beetje

dat hij in de buurt blijft, ook komt

jammer dat hij nu niet meer altijd

hij zich geregeld melden. En als het

onder handbereik is om te knuffe-

tijd is voor zijn snack, komt hij vlot

len – dat was juist in deze corona-

als ik hem roep. In de dagen daarna

tijd zo fijn – maar dat maakt hij ’s

gaat het hard – zoals Anne-Marieke

nachts dubbel en dwars goed. Dan

al voorspelde. Luka blijkt de weg

slaat hij zijn pootjes om mijn hals,

inderdaad op zijn duimpje te

drukte zijn voorhoofdje tegen mijn

kennen. Het is geweldig om zijn

lippen en krult zich helemaal tegen

ontdekkingstochten te volgen en

me aan. Ik merk aan alles dat hij

zijn geschiedenis te bekijken. Hij

zielsgelukkig is. En dat gun ik hem

blijkt wel 6 km per dag te lopen

zo. En hoewel ik nu al buikpijn heb

met die kleine pootjes van hem,

voor de nacht dat hij eens niet thuis

maar blijft braaf in een straal van

zal komen, weet ik dat ik een hele

250 meter rondom mijn huis. Hij

goede beslissing heb gemaakt.

komt geregeld even terug – om

In dit vreemde voorjaar dat we

dan spinnend op me te springen.

allemaal aan huis gekluisterd zijn,

Kennelijk is hij uitermate in zijn sas.

voel ik extra hoe belangrijk vrijheid

Als hij na een paar weken steeds

en bewegingsruimte is. En dat geldt

vaker aan de gps-tracker begint te

– voor zover als het haalbaar is

knagen, geef ik hem zijn privacy

natuurlijk – óók voor dieren.

terug. Toe maar mannetje, ga maar.

IN

H ET CORO

NA

Je vrijheid tegemoet.

TI

JD

PER

ZOEK DE POES

EN 'S AVONDS WEER HEERLIJK
KNUFFELEN

K

EEN ZWAAN OP DE A10
Gebeurt wel meer. Dan zetten zwanen de landing

DE MEEUW IN HET DONKER
OP DUISTERE LOCATIE

verkeerd in en denken dat de schittering van de zon

Over veiligheid gesproken: ben je een

op het asfalt de weerspiegeling op water is. Althans,

jonge vrouw die zo bewust is dat je

dat is onze verklaring van het vraagstuk waarom ze

vrijwilligerswerk doet, naast je verdere

in hemelsnaam geregeld op een snelweg landen. Met zijn tweeën,

drukke leven. En dan word je ’s avonds

en twee schepnetten, kan je de zwaan dan in een hoek drijven en

laat naar een donkere uithoek in een

vangen. In je eentje niet. Gelukkig helpen de politie en de meneer van

park gestuurd, om met je zaklantaarn

Rijkswaterstaat door met hun auto’s een fuik te creëren. Het is voor

een vermeende gewonde meeuw te

ons heel fijn dat deze hulpdiensten ons zo vaak helpen. Dat was al

zoeken. Waar ook nog een paar vage

zo, maar nu helemaal. Nadat de fuik staat, drijven we gezamenlijk de

gasten rondlopen. Zo’n plek is met zijn

zwaan er in, waarna ik hem kan pakken. En de zwaan mankeert verder

tweeën soms al spannend, nu sta je

niks dus ik zoek een mooi plekje uit en even later kan hij weer van de

daar in je eentje, met je goede gedrag

vrijheid genieten.

(en schepnet). Gelukkig rijdt er nog
een collega die ook die kant op gaat en
kun je via de mobilofoon een ‘hotline’
houden met de meldkamer. Toch vind
je zelfstandig de meeuw, weet je die
te vangen en (gelukkig was er gebeld,
want een gebroken vleugel) kan je
meteen naar de dierenarts. Wij hebben
echt van dit soort stoere en dappere
collega’s! Voor de meeuw betekent
het in elk geval dat zijn lijdensweg is
afgelopen.
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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!

Wanneer ben je donateur geworden?

Heb je zelf ook dieren?

“Net twee weken geleden ben ik donateur geworden,

“Ik heb net een nieuwe

juist nu in deze coronatijd. Ik las dat de beroepen

kitten, Fiepje: een

dierenarts en dierenambulancemedewerker niet op de

Abessijn. Onze vorige

lijst van de cruciale beroepen staan. Daarom wil ik jullie

kat, ook een Abessijn

graag steunen, want dat verdienen jullie zeker nu.”

is onlangs overleden
aan chronisch

Heb je de Dierenambulance weleens gebeld?

nierfalen. Het verschil

“Ja, mijn vader heeft heel lang geleden eens gebeld

is erg groot, van

voor een gans in een sloot bij het Hoofddorpplein. De

een zieke oude kat

gans zat erg onhandig vast in het riet. Uiteindelijk is

naar een speelse jonge

hij gered met een schepnet/vangstok. Ook heeft mijn

wildebras. Nu in deze

zus een jaar of acht geleden gebeld over een fret die

coronatijd is het een genot om

in een café liep en agressief werd tegen bezoekers.

naar dit schatje te kijken en ermee te

Ze hebben eerst de fret in de kelder opgesloten. De

spelen. Dat is zeker nu fijn als afleiding.”

FIEPJE

Dierenambulance heeft de fret vervolgens gevangen
en naar de eigenaar teruggebracht. Ik meen dat hij een

T. van Hennekeler

chip had, het heeft nog op AT5 gestaan.”

Donateur sinds april 2020

Wanneer ben je donateur
geworden?

uit verveling een kat of hond nemen, maar dat ze niet
nadenken over een dier op de lange termijn.

“Onlangs. Ik zat er al aan te
denken en zag toen op de

“Ja, lang geleden een keer voor een duif, die zat heel

worden. Ik heb dat toen

zielig in mijn portiek en is opgehaald door jullie. Ook

meteen gedaan. Ook steun

heb ik wel eens gebeld voor een eksterbaby, die uit

ik Dierenlot, ik ben heel erg

het nest was gevallen. Die mocht ik laten liggen, dat is

begaan met dierenwelzijn.

POELIE
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Heb je de Dierenambulance weleens gebeld?

site hoe ik donateur kon

Het is vreselijk om te horen dat
juist nu in deze coronatijd mensen

nu eenmaal de natuur. Dat is wreed maar waar. Soms
blijven de ouders eten geven en overleeft het dier het.”

Wanneer bent u donateur geworden?

Heeft u nu ook nog dieren?

“Dat is zeker wel dertig jaar geleden. Ik steun jullie al

“Ja, ik heb nu nog één kat,

zoveel jaar en ik lees jullie blad altijd graag. Ook omdat

Max, die is binnen komen

er positieve dingen in staan en geen enge verhalen over

wandelen en die verzorg

dieren.”

ik nu goed. Bij mij heeft
hij een gouden nest.

Heeft u ons in al die jaren weleens gebeld?

Momenteel heeft hij last

“Jazeker, ik heb in al die jaren heel wat katten gehad,

van zijn pootje. Zodra het

zeven in totaal. En daar heb ik ook wel eens voor

weer kan, na de ergste

gebeld, bijvoorbeeld als ze naar de dierenarts moesten

coronatijd, zal de kat

en ik geen vervoer had. Ook heb ik wel eens gebeld

gevangen worden door de

voor een vogel, een soort parkiet, die tijdelijk bij mij

Dierenambulance en wordt er

logeerde. Hij werd ziek en we zijn met de ambulance

een foto van zijn pootje gemaakt.

opgehaald. Helaas is de vogel bij de dierenarts

Nu heeft hij pijnstillers. De waardebon

overleden, dat was wel triest. En ik heb weleens voor

van de ADAM-regeling ligt al klaar, dus dat is heel fijn.”

MAX

een duif gebeld en voor een hond die ik had gevonden
op straat. Die hield ik met mijn ceintuur vast tot de

Mevrouw S. Cohen

ambulance kwam om hem mee te nemen.”

Donateur sinds 1990

Wanneer ben je donateur geworden?

zouden worden. Helaas blijft Disney schuw. Sinds

“Ik ben donateur sinds 2017. Dat werd ik naar aanleiding

corona ben ik veel thuis, ik ben pedicure en alles ligt

van een kat die in mijn tuin kwam aangestrompeld. Ik

even stil. Ik volg nu bijscholing thuis en Max loopt heel

werkte in Disteldorp en wist dat de Dierenambulance

gezellig over mijn toetsenbord heen.”

vlakbij zat en ik heb jullie gebeld. Jullie kwamen meteen
en zagen dat de kat met zijn achterkant sleepte.”

Yvonne Hendriks
Donateur sinds 2017

Heb je daarna nog weleens vaker de
Dierenambulance gebeld?
“Ja, ik heb ook weleens voor een vogel gebeld die
tegen het raam was aan gevlogen.”

Heb je zelf ook dieren?
“Ja, ik heb twee katten: Disney en Max. Disney hebben
we gekregen als kitten, hij is helaas altijd heel schuw
gebleven. Het is een binnenkat en verstopt zich vaak.
Daarom hebben we Max erbij genomen, een Ragdoll,

DISNEY

MAX

een hele sociale kat. We hoopten dat ze vrienden

Heb je zelf ook dieren?
“Nee, eigenlijk bewust niet. Ik zou het wel heel graag
willen maar door mijn werk vind ik dat ik te weinig
tijd heb voor dieren. Als ik later met pensioen ga
en meer tijd heb dan wil ik zeker een hond of kat.

De interviews met de
donateurs worden
gedaan door Meriam
Scholten. Ze werkt

Vroeger hadden wij thuis katten en een hond, dat

sinds 2017 als

was altijd erg leuk. Ik maak regelmatig foto's van

dierenhulpverlener

allerlei soorten dieren, ook van mijn buurkat.

en is medewerker

Jolanda
Donateur sinds april 2020

van de ADAMregeling.
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De volgende dag ging ik naar

Na drie weken brak het me op.

het werk waar de tv aanstond

Op een maandagochtend kwam

en ‘s middags werd vermeld

ik na het weekend weer naar

dat de tweede persoon met

het werk en werd ik overvallen

het virus in Diemen woonde.

door enorm veel A4’tjes overal,

Er werden nog wat nerveuze

waarop alle regels stonden, en een

grapjes over gemaakt, maar

tafeltje met schoonmaakregels en

dit kwam wel heel erg dichtbij.

ontsmettingsmiddelen. Opeens

Het werd met de dag serieuzer.

werd het me teveel. Tenslotte was

Al heel snel werd de 1,5 meter

ik al wel gewend aan alle regels

ingesteld en het vele keren handen

na drie weken. Daarom heb ik

wassen en ontsmetten. Voor de

bijna alles weggehaald en alleen

Dierenambulance Amsterdam

het hoognodige laten hangen.

had het vele gevolgen. Er mocht

Het was gedaan door een (vaak)

nog maar met één persoon op de

thuiswerkende collega, met de

ambulance worden gereden, er

allerbeste bedoelingen, maar

zat nog maar één centralist op de

voor mij was het teveel om er zo

meldkamer. Veel mensen werkten

mee geconfronteerd te worden.

thuis; wie verkouden was of tot

Ik begon de reuring te missen

de risicogroep behoorde moest

en ik ging de vermoeidheid bij

sowieso thuisblijven.

vrijwilligers en mijzelf zien. Er
ontstonden wat meer irritaties

EVEN THUIS
DOOR CORONA
MAAR NU WEER
VOLOP AAN
DE SLAG!
Zoals vele medeburgers
zaten ook mijn man en ik
voor de tv, 28 februari, toen
we werden voorgesteld aan
het coronavirus. We waren
nieuwsgierig naar wat erover
verteld zou worden en wat de
eventuele gevolgen zouden
zijn. Er werd bekend gemaakt
dat er in Brabant een persoon
met het virus was besmet.
Mijn man ‘grapte’ nog: ‘Let
maar op, morgen is het in
Amsterdam.’

DOOR MADELON KIEFT
Vrijwilligercoördinator
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Nu hebben we best een groot

naar elkaar toe. Daarbij is het

pand maar ondanks dat er veel

zo dat wij niet onder de vitale

minder mensen kwamen werd

beroepen vallen en ik droomde

het ineens heel klein: we moesten

dat we met z’n allen in de stad

elkaar de ruimte geven en alles

stonden en toe moesten kijken

wat je had aangeraakt moest

naar alle gewonde en overleden

je weer ontsmetten. Een heel

dieren die er op straat lagen, en

onnatuurlijke manier van werken

dat we niets mochten doen. Ik kon

en met je collega’s omgaan was

niet meer mijzelf zijn en voelde me

het gevolg. Nu ben ik ook iemand

alleen nog maar machteloos en

die graag mensen even aanraakt

verdrietig. Na een goed gesprek

om ze te troosten of ze gewoon

met Margje, onze directeur, ben ik

een knuffel geeft.

er een weekje tussenuit gestapt.

Ik mocht elke dag naar het kantoor

Ik moest alles voor mijzelf laten

komen omdat ik de behoefte had

bezinken en op een rijtje zien te

om die kleine groep van collega’s

krijgen. Op deze manier kon ik

die aan het werk waren te kunnen

mijzelf niet helpen en ook anderen

ondersteunen, daar waar het nodig

niet. Ik ben gestopt met het volgen

was. Want er bleven evenveel

van al het coronanieuws. Netflix

ritten en telefoontjes binnenkomen

werd mijn nieuwe vriend en ik

en die moesten worden gedaan,

heb ook vele legpuzzels in elkaar

de dieren konden we immers niet

gezet. En videobellen met de

in de steek laten. Maar wel met

kinderen, kleinzoon en familieleden

de helft van de bezetting die we

gaf me weer energie. Ik kon weer

normaal aan mankracht hadden. Ik

terug naar het werk en gaan

heb ook enorm veel respect voor

brainstormen met een collega

al die vrijwilligers die zich tot op

over wat we nog wél kunnen doen.

de dag van vandaag nog steeds

We zijn filmpjes gaan maken van

voor de volle honderd procent

onze Dierbare Steunavond, die we

inzetten om ons werk voort te

normaal eens per maand deden

zetten.

in het pand. We hebben ook een

Wij zoeken u!

OM TE
BEDANKEN!
OOK LEXAAN OP DE MELDKAMER

DOOR CAS AAFTINK

rondleiding door het pand gefilmd. Ik heb videointakegesprekken gedaan met nieuwe sollicitanten.
En volgende week gaan we een filmpje maken om te

De prijs van een biertje, een pak wc-papier of

vertellen hoe hard we juist nu, in deze tijd, donateurs

misschien zelfs twee pakken; dat kleine bedrag dat

nodig hebben én de huidige donateurs heel graag

u per maand kunt missen? Daar rijden wij van.

willen behouden. Want er zijn nu maar twee dingen
erg belangrijk en dat is: dat we onze vrijwilligers

Wist u dat u al donateur bent voor een maandelijks

hebben en behouden, en dat de donateurs ons

bedrag naar keuze? In ruil voor uw steun sturen wij

blijven steunen. Anders zijn we helemaal nergens

twee keer per jaar dit tijdschrift op én ontvangt u

meer. Ik weet nu weer wat me staat te doen en ik ga

50% korting op de ritprijs. Mocht u gebruik moeten

ervoor. Natuurlijk valt er nog wel eens een traantje

maken van onze diensten, dan betaalt u € 25 in

omdat ik niet geheel mezelf mag en kan zijn. Ik hoop

plaats van € 50.

ooit al mijn lieve hardwerkende collega’s (lees ook:
vrijwilligers) te mogen omhelzen en te bedanken hoe

Dat is het minste wat wij kunnen doen, want zonder

we dit allemaal hebben gedaan in deze bizarre tijd.

uw steun zouden wij niet bestaan.

Gelukkig hebben we nu een afscheiding van lexaan

“JA, IK WORD DONATEUR”

in de ambulance en op de meldkamer zodat we

Dat kan simpel, veilig en snel via onze website

iets meer bescherming hebben, en we weer met

www.dierenambulance-amsterdam.nl, telefonisch

z’n tweeën kunnen werken. Het kantoor is nu zo

020-568 15 25 of via de mail: boekhouding@

ingericht dat er vier mensen kunnen werken.

dierenambulance-amsterdam.nl.

Ik ben er weer bovenop gekomen door de steun van

“IK BEN AL DONATEUR”

mijn collega’s en ik heb geleerd om te kijken wat er

Allereerst: enorm bedankt!

nog wél kan, in plaats van niet, en dat is meer dan
we denken. Als ik nu iemand even wil omhelzen

Vaak geven donateurs aan dat ze er niets voor

dan spreek ik dat uit naar die persoon, in de hoop

terug willen; wij sturen dan ook geen pen op. Toch

dat dat iets kan verzachten. We doen het met z’n

willen wij stiekem graag iets voor u doen. Met geen

allen, je staat er niet alleen voor, en dat besef is heel

tot lage kosten, want we besteden uiteraard uw

belangrijk. We mogen verdrietig zijn en we voelen

hoognodige gift niet aan onnodige uitgaven.

ons soms machteloos, maar het kan nu gewoon even
niet anders. Help de ander die er even doorheen zit

WAT GAAN WIJ DAN WEL DOEN?

en ga niet bij de pakken neer zitten, is mijn advies.

Hierbij nodigen wij u uit voor onze open dag

We kunnen meer dan we zelf denken! Blijf gezond

zondag 6 september 2020, aan Voorlandpad 2 te

allemaal en houd je aan de regels.

Amsterdam. Op onze open dag zetten wij namelijk
de donateurs in het zonnetje.

LINK NAAR DE DIGITALE LEZING VAN
DIERBARE STEUN EN DE RONDLEIDING:

Hoe? Kom het ervaren!

Op ons Youtube kanaal ‘dierenambulanceasd’ staat
het filmpje waar Madelon het over heeft onder de

Let op: i.v.m. corona kunnen wij pas later beslissen of

titel: ‘Dierbare Steun Dierenambulance Amsterdam’.

de open dag door kan gaan. Hou onze sociale media
in de gaten. Als de open dag niet door kan gaan,

Of zie: https://youtu.be/Q99C-9XEYfo

bieden wij onze donateurs een mooi alternatief aan.
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Dierenambulance
Amsterdam
Doneren

@DierenambulanceAmsterdam

Dierenambulance Amsterdam
17 mei om 18:20 • 
Deze boa constrictor is afgelopen week tussen de bananen in een supermarkt
gevonden. Het vermoeden bestaat dat de slang is meegereisd uit een ver land. Dit
zien we helaas wel vaker; tussen fruit, meubels of in bv. grote containers. Net als
deze slang overleven veel dieren deze reis niet...
Ben jij net als onze vrijwilligers niet bang voor slangen, meld je dan aan als
vrijwilliger! Vooral voor onze dynamische meldkamer zoeken we nieuwe collega's.
www.dierenambulance-amsterdam.nl/vrijwilligers
124

Dierenambulance Amsterdam voelt zich
3 mei om 09:43 • 

35 opmerkingen 14 keer gedeeld

positief

Pulletjes, pulletjes, pulletjes.... Heerlijke snoezige schepseltjes!
Eenden zijn leuk, vooral dus als ze nog zo jong zijn.... Maar ze zijn ook 'een beetje
dom'. Want moedereend heeft de meest onmogelijke plekken om te gaan broeden!
Denk aan balkons, dakterrassen en hoog omheinde binnentuinen. Lekker beschut
tussen alles wat nu zo lekker groeit en bloeit.
Over hoe haar kroost uiteindelijk te water komt wordt niet nagedacht. Zouden ze
weten dat wij ze dan wel komen helpen? Want ieder jaar weer helpen we hele
gezinnen van balkon, terras of tuin naar geschikte wateren of veilige opvang.
Bekijk hier een filmpje van het door ons vrijlaten van een kersvers
eendengezinnetje: https://tinyurl.com/eendengezin
Maar laten we eerlijk zijn; heel erg vinden we het niet. Want zeg nou zelf, voor zo'n
lief schattig klein fluffy pulletje doe je toch alles?!
11

1 opmerking

Dierenambulance Amsterdam
29 april om 18:11 • 
Pommetje maakte een ommetje! Alleen viel Pommetje tijdens dat ommetje in de
gracht, dat had hij niet bedacht!
Dankzij de schroef van een boot, stoere redder op een surfplank, onze vrijwilligers
én een goed geregistreerde chip is Pom weer herenigd met zijn personeel.
Wat een avontuur! En gelukkig met goede afloop!
Onze collega Lisa, een van de collega's die Pommetje gered heeft is te zien in het
dagboek Corona van De Telegraaf: https://tinyurl.com/Coronadagboek
237
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12 opmerkingen 13 keer gedeeld

Dierenambulance Amsterdam
4 april om 10:47• 
Een bijzondere samenwerking met @brandweeraa. Gisteravond werden
wij gebeld om het eerste huisdier van een coronapatiënt die naar het
ziekenhuis moest, op te halen en naar het asiel te brengen.
Zowel de brandweer als wij een veiligheidsprotocol: onze netwerkpartners
in volledige uitrusting naar binnen.
Wij in onze ruimtepakken buiten en een zak gedeeltelijk om de kist: alles
om het zo veilig mogelijk voor iedereen te maken, want het virus kan nog in
de vacht zitten. De kat is in quarantaine gezet.
Wij hopen dat de baas gauw opknapt en de kat snel terug kan. Sterkte!
369

57 opmerkingen 26 keer gedeeld

Dierenambulance Amsterdam
12 april • 
Vanochtend wel hele jonge klantjes op de ambulance.
De bereden politie belde ons, want ze waren een nest
tegengekomen in een stal. Mama konijn had een warme
kraamkamer gevonden tussen de paarden, maar was zelf nergens
meer te vinden.
Daarom besloot onze chauffeur de nijntjes mee te nemen en naar
De Toevlucht vogel- en zoogdierenopvang te brengen.
114

29 opmerkingen

Dierenambulance Amsterdam
16 maart • 
Een wel hele bijzondere klant in deze corona-ellende: een heuse lepelaar!
De arme vogel had een gebroken vleugel. Wij hebben hem naar de
dierenarts gebracht en daar is alles op alles gezet om hem te redden.
Momenteel zit hij voor revalidatie in De Toevlucht vogel- en
zoogdierenopvang. Veel sterkte knapperd, hopelijk kan je snel wegvliegen.
205

Dierenambulance Amsterdam voelt zich
29 januari • 

12 opmerkingen

stralend

Een langgekoesterde wens is vandaag uitgekomen! In 2019
heeft Gemeente Amsterdam ons een gratis energie-onderzoek
aangeboden. Tijdens dit onderzoek is in het gehele gebouw
gekeken welke energiebesparing maatregelen mogelijk waren. Naar
aanleiding van het onderzoek hebben we bijvoorbeeld in het hele
pand led verlichting aangebracht.
Eén investering kwam heel duidelijk naar voren: zonnepanelen!
Vandaag en gisteren kwam Volta Solar de zonnepanelen plaatsen.
Ons gebouw is nog een stukje groener geworden!
Wij willen jullie zowel de zonnepanelen, als de andere groene
maatregelen -denk bv. aan de vogelhuisjes die de stagiaires
geplaatst hebben- laten zien. Dit doen wij op onze Groene (!) Open
Dag 2020, dus kom het ervaren!
132

1 opmerking 4 keer gedeeld
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EEN ONALLEDAAGSE
VAKANTIE: SALSADANSEN
EN CASTREREN OP CUBA
Als je denkt aan een vakantie op Cuba, is de associatie
met zwoele salsafeesten en rum snel gemaakt. Actief
zijn in zwerfdieren- en castratieprojecten ligt minder
voor de hand. En toch is dat vooral waarvoor Sandra
Oosterberg, chauffeur, dierenhulpverlener en centralist
bij de Dierenambulance naar Cuba gaat.

DIERENLEED

DOOR PETRA ZEGERIUS

Als Sandra jaren geleden voor het eerst naar Cuba

VRIJWILLIGERSINITIATIEVEN: ASIEL,
MEDISCHE ZORG EN EDUCATIE

gaat om daar salsales te volgen, wordt ze al snel

Sandra overweegt een castratieproject op te zetten of

geconfronteerd met dierenleed. In de straten

zich bij een bestaand project aan te sluiten. Het duurt

van Santiago treft ze broodmagere en zwangere

echter een jaar voordat ze twee vrijwilligersgroepen

honden aan en ziet ze hoe aangereden honden met

op het spoor komt, die zich in Santiago met de

gebroken poten rond hinkelen. Zowel zwerfhonden als

zwerfdieren bezighouden. In maart 2019 nodigt een

huishonden lijden aan schurft. Daarnaast hebben veel

van die groepen haar uit voor een eerste kennismaking.

honden parvo, een ziekte met

Met een koffer vol verbandspullen en medicatie komt

een meestal dodelijke afloop.

Sandra in Santiago aan.

Een vaccin is slechts zelden

PERLA

beschikbaar. “En mensen gaan

Al snel blijkt dat de vrijwilligers slechts beperkte

met zo’n zieke hond niet naar

middelen tot hun beschikking hebben maar ze

de dierenarts, maar gooien hem

doen wat ze kunnen om de dieren te helpen. In

vaak op straat,” vertelt Sandra.

de achtertuinen van inwoners van de stad hebben

“Als de mensen het moeilijk

de vrijwilligers twee mini-asielen opgezet, waarin

hebben, dan hebben de dieren

zwerfhonden worden opgevangen. Als de dieren

dat ook. En de regering maakt

(weer) helemaal gezond zijn, worden op de

het allemaal niets uit. ‘Es Cuba,

Facebookpagina’s van de vrijwilligersgroepen foto’s

het is nou eenmaal zo.”

geplaatst met beschrijvingen: “Dit is Canela (Kaneel),
een vrouwtje, ze is helemaal gezond, ontwormd en

Sandra trekt zich het dierenleed

klaar voor adoptie.”

erg aan en met name een
specifieke gebeurtenis maakt

Verder brengt de groep eens in de twee weken eten

een onuitwisbare indruk op

naar de zwerfhonden op straat. Sandra sponsort ook

haar. Zo treffen Sandra en haar

een etensronde. “Dat kost echt geen drol allemaal en

vriendin Jacquelien op een

dan heb je vlees en rijst en pasta. Ik was omgerekend

dag voor hun salsaschool een

zo’n vijf euro kwijt.” Gewapend met een bak rijst en

zwaar vermagerde pup aan. Het diertje rilt, heeft hoge

vlees, een vuilniszak, plastic bordjes en handschoenen

koorts, bloedarmoede en ook nog een kapot oogje.

van de Dierenambulance Amsterdam, gaat ze met een

Het hondje is duidelijk niet meer te redden. Met veel

aantal vrijwilligers op pad. Om de verspreiding van

moeite vinden Sandra en Jacquelien een dierenarts die

besmettelijke ziekten te voorkomen, krijgt elke hond

het diertje kan laten inslapen. Sandra is erg verdrietig

een eigen plastic wegwerpbordje om van te eten.

– tijdens ons gesprek merk ik dat ze nog steeds

Door demonstratief met de vuilniszak rond te lopen,

aangedaan is – en besluit dat de pup niet naamloos

laten Sandra en de vrijwilligers zien dat ze geen troep

mag sterven. Ze doopt het diertje Perla, Parel. Vanaf

achterlaten en houden zo de bewoners en vooral ook

dat moment weet Sandra dat ze zich wil inzetten voor

de politie te vriend.

het zwerfhondenprobleem in Santiago.
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Echt verbaasd lijkt Sandra niet te zijn over het
provisorische karakter van dit alles. “Ook voor mensen
is het armoedig in Cuba. Toen ik eens in een punaise
had gestaan, kon ik toevallig met een ambulance
mee naar het ziekenhuis voor een tetanusinjectie.
Nou, er was dus niks in die ambulance, terwijl onze
dierenambulance zó goed is uitgerust!”

OPNIEUW NAAR CUBA
Drie maanden later, in januari 2020, is Sandra weer op
Cuba. Dit keer zet ze samen met vriendin Jacquelien
een castratieproject op. Het project krijgt de naam
Perla, ter nagedachtenis aan de doodzieke pup met
wie alles begonnen was. Ook dit keer merkt Sandra
dat op Cuba heel anders wordt gewerkt dan bij de
Dierenambulance Amsterdam. Op een morgen moet
Tot slot geven de vrijwilligers voorlichting aan

Sandra om acht uur aanwezig zijn bij het project. De

hondeneigenaren en schoolkinderen over de

afspraak met de eerste castratiepatiënt is om half tien

gezondheid van hun hond. Indien nodig, verstrekken ze

gepland. “We gingen koffie drinken en ik zei: ’Moeten

middelen tegen schurft en vlooien of geven injecties.

we die twee tafels niet eens klaarmaken?’ Ze zeiden:

Alles gratis.

‘Ja, ja, dat doen we zo.’ Even later hetzelfde verhaal. Ik
rookte toen maar een sigaretje en ging met de hond

CASTREREN ‘A LA CUBANA’!

plassen. Kwam ik terug, zat de eerste klant er al en

Natuurlijk vindt Sandra bovengenoemde projecten

waren die tafels nog steeds niet klaar! En toen moest

erg zinvol, maar haar oorspronkelijke plan was om te

die hond eerst nog worden gewogen, een ketamineprik

assisteren in castratieprojecten of er zelf een op te

krijgen en worden geschoren. Ik geloof dat om half

zetten. Alleen op die manier is het aantal zwerfdieren

elf, een uur te laat, de eerste twee patiënten op tafel

structureel terug te brengen. Helaas blijkt het op

lagen.”

Cuba moeilijk te zijn om aan anesthesievloeistof
voor de operaties te komen. En even een paar flesjes

Maar dan kan eindelijk

vanuit Nederland meenemen kan helaas niet. Alleen

het echte werk beginnen.

dierenartsen mogen dat doen. Het lijkt er dus eerst op

Terwijl de hondeneigenaren

dat er van castreren niets gaat komen.

met hun neus bovenop
de operatie staan - “Dat

Wonder boven wonder wordt er plotseling toch ergens

is heel normaal daar” -

wat anesthesievloeistof geritseld en kan Sandra met

stelpt Sandra het bloeden

vriendin Jacquelien assisteren bij een castratieproject

en reikt tangen en mesjes

voor zwerfhonden en huishonden. Sandra’s koffer met

aan. “Het castreren bij

onder andere verbandmateriaal komt als geroepen

reutjes zelf stelt niet

en vol enthousiasme gaat het duo aan de slag. “Dan

zoveel voor, floep floep,

moet je echt een knop omzetten, want dat gaat wel

binnen vijf minuten ben je

even anders dan bij ons. Het gebeurt in een achtertuin.

wel klaar! Maar we deden

Die dierenartsen gebruiken wel handschoenen hoor,

vooral teefjes en dat is

maar het infuus hangt aan een lamp die ze ergens

meer werk, dat is echt

neerzetten. Want ja, je moet het toch ergens aan

een buikoperatie.” Alleen

ophangen.”

heeft Sandra er moeite
mee dat de dierenartsen

WIST U DAT niet alleen reutjes, maar ook
teefjes kunnen worden gecastreerd? Sandra
heeft uitgelegd dat bij het steriliseren van een
teefje de eierstokken worden afgebonden en dat
bij castratie de eierstokken en/of baarmoeder
worden verwijderd.

minder anesthesievloeistof
toedienen dan een hond op basis van zijn gewicht
zou moeten krijgen. Een combinatie van zuinigheid
en angst voor overdosering. “Dan wordt zo’n hond
weliswaar niet wakker, maar zie je soms aan de
ademhaling dat het dier pijn heeft.” Sandra schakelt
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daarop haar salsaleraar in, die tevens arts en
anesthesist is. De twee overige dagen van het project
neemt hij de verantwoordelijkheid voor de anesthesie
op zich. Aan het eind van het project is Sandra
opgelucht dat alles goed is verlopen. “Ik heb een fles
rum gekocht om met het hele team te proosten op de
goede afloop!”

CUBANEN: HEEL INVENTIEF!
Als ik Sandra vraag of ze op Cuba veel heeft gehad
aan haar werk bij de Dierenambulance Amsterdam,
beantwoordt ze dat bevestigend. Zo heeft ze bij
haar opleiding geleerd naar het hart van een hond
te luisteren, de pols te voelen, de temperatuur op te
nemen en vooral ook om hondentaal te lezen.
Omgekeerd lijkt Sandra in eerste instantie niets te
kunnen bedenken dat ze van de Cubaanse projecten
mee heeft kunnen nemen naar Nederland. Na een
stilte - het is de eerste die de zeer spraakzame en
enthousiaste Sandra laat vallen - barst ze opeens
toch los: “Weet je wat ik vooral heb geleerd? Dat die
Cubanen heel inventief zijn.” Als voorbeeld vertelt ze
hoe er van een grote plastic waterfles met wat tape
en touw een kap werd gemaakt, waardoor de honden
na de operatie niet aan hun wonden konden komen.
“Ook heb ik geleerd dat het bij de Dierenambulance
Amsterdam weliswaar stukken beter is geregeld dan
daar, maar het die mensen in Santiago toch altijd lukt
om van vrijwel niets nog iets te maken. En dat vind ik
toch wel knap.”

UPDATE BELANCA

Sandra is de Dierenambulance Amsterdam dankbaar

Weet u nog dat

voor de grote hoeveelheid verband- en hechtmateriaal

Sandra in 2018 met

en voor de handschoentjes en halsbanden die ze heeft

een paar collega’s

meegekregen. Van haar collega’s heeft Sandra kruiken

in een dierenasiel

en operatiemiddelen ontvangen. Verder is Sandra

in Moldavië heeft

blij met de medicatie die zij heeft meegekregen van

gewerkt? En dat ze

Dierenkliniek De Wetering in Amsterdam en van een

tot over haar oren

dierenarts in Amstelveen, die anoniem wil blijven.

verliefd werd op een

Laaiend enthousiast is Sandra over de tondeuse en de

van de honden daar?

opzetmessen, die haar geschonken werden door Jetty

De gelukkige hond

van der Hulst (trimster) en Bea van Zanten (fokster).

beschikt nu over twee

De tondeuse heeft goede diensten bewezen tijdens

gouden mandjes. Eén

de operaties. Een financiële bijdrage heeft Sandra

bij Sandra en één bij collega Francisca, die ook

ontvangen van Karin Klijn, een bevriende reisadviseuse

mee naar Moldavië was. Belanda verstaat intussen

van TUI at Home. Naast alle hulp van anderen

uitstekend Nederlands. Zo begrijpt ze dat ze bij

hebben Sandra en Jacquelien zelf ook meebetaald

Francisca wel op de bank mag chillen, maar dat ze

aan onder andere voedsel voor honden, medicatie,

dat bij Sandra niet hoeft te proberen. Gelukkig kan

anesthesievloeistof, lunch en drinken voor de

ze bij Sandra wel stiekem de bak van de kat leeg

dierenartsen en vrijwilligers die zich allen belangeloos

eten. Kortom: integratie geslaagd!

voor de projecten inzetten.
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TO CHIP OR
NOT TO CHIP
Zaterdag 29 maart begint mijn dagdienst met een kat naar
het asiel brengen die de avond ervoor is opgehaald door
mijn collega’s. Dat hadden ze gedaan omdat hij voortdurend
een levensgevaarlijk kruispunt bleef oversteken, in Noord, bij
het Mosplein. Nadat hij een paar keer bijna was aangereden,
hadden ze de kat opgepakt – dat ging heel makkelijk – en
meegenomen voor een overnachting op het kantoor van de
Dierenambulance.
Direct als ik wegrijd, krijg ik via de mobilofoon het verzoek
om nog even in Oost bij een andere kat te kijken. Dit dier is
gisteren door iemand van straat gehaald omdat hij verdwaald
en verdwaasd miauwend bleef rondlopen. Wij adviseren onze
bellers altijd om katten niet van straat te halen, zolang ze niet
gewond zijn. Maar dit is nu wel gebeurd en voordat de kat weer
buiten wordt gezet - hij mankeert tenslotte niets - wordt mij
gevraagd even polshoogte te nemen.
Dus even later heb ik twee katten op de wagen. Op bijgaande
foto ziet u beide dieren in een kattenkist in de ambulance: zo
frappant, het is net een tweeling! Ook zijn beide katten erg lief,
beschaafd en sociaal. Het is duidelijk dat ze een baasje hebben.
Wat is dan het verschil tussen beide katten?
Het grootste verschil zie je niet. Dat is namelijk een heel kleine
microchip die tussen de schouders bij een van de katten is
ingebracht, waar de eigenaarsgegevens in zijn opgeslagen. Wij
kunnen in zo’n geval die chip uitlezen en – mits de eigenaar
zijn gegevens goed heeft doorgeven aan de databank – ervoor
zorgen dat de kat weer thuis komt.
De kat in het onderste mandje, die uit Amsterdam-Oost, heeft
die chip. Zo kunnen we het baasje meteen achterhalen. De kat
heet Kate en is al drie dagen zoek. Ze werd vier kilometer van
huis gevonden; dat is best ver in een stad. Nu kan ze gelukkig
weer lekker naar huis. Daar zal haar eigenaar vast ook blij mee
zijn, in deze onzekere coronatijden ongetwijfeld nog meer dan
anders. We horen nu vaak dat mensen juist nu heel veel steun
hebben aan hun huisdieren.
De naam van de andere kat kunnen we niet achterhalen. Ze
gaat dus naar het asiel. Daar wordt ze goed verzorgd hoor,
want in het asiel aan de Ookmeerweg zijn ze superlief en ze
hebben er een mooi onderkomen. Maar wij weten zeker dat
ook deze kat liever naar huis was gegaan. Had haar baasje nou
ook maar die chip in laten brengen…

Heeft uw kat nog geen chip? Blader snel terug naar
pagina 7. Wij doen het gratis voor u!
DAZOMER20
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De kreupele kwaker
DOOR KIM LAGEWEG

en haar maatje

Op 1 januari 2020 maakte ik met

die je ook op Chinese menukaarten

allerlei kleurschakeringen. In het

mijn vriend een wandeling door

tegenkomt. Het is een eend

wild komen ze niet heel veel meer

onze buurt. Vlak bij ons huis is

met een klein, gedrongen lijfje

voor. Ze kunnen wel vijftien jaar oud

een groot water met vooral veel

en een korte, brede snavel. En

worden.

muskuseenden en een aantal

een enorm kwaakvermogen.

andere eenden. Die dag liepen

Vroeger hielden kooikers deze

Na tien dagen hokrust en

wij langs hun ‘hangplek’ en zagen

kwakers in eendenkooien om ze

observatie mocht ik de door

tussen alle eenden een kleine witte

met hun harde gekwaak wilde

mij gevonden kwaker weer mee

eend die, nogal moeilijk lopend

eenden te laten lokken. Vooral de

terugnemen en loslaten op

en half struikelend, ook wat mee

witte kwakers werden daar veel

haar vertrouwde plek, bij haar

wilde pikken van de waterkorrels

voor gebruikt. Ook het speciale

maatje, die haar overduidelijk nog

die wij hadden meegebracht. Ik ben

hondenras, de kooikerhond, hielp

herkende. Ze leek niet echt iets

werkzaam bij de Dierenambulance

daarbij. De kooikerhond dreef

te mankeren dus er was op te

Amsterdam dus ik pakte de eend

de eenden naar een speciale

vertrouwen dat ze zich zou redden

op om haar even te bekijken. Ze

plek, waar ze vervolgens werden

in het wild. De periode erna ging ik

had geen verwondingen, maar zo

geslacht voor de poelier. De

regelmatig terug naar de bewuste

terugzetten vond ik ook geen goed

kooiker wilde het liefst zo klein

plek en hield haar in de gaten. Het

plan. Na overleg met vogel- en

mogelijke kwakers, die niet veel

viel me wel op dat ze weer iets

zoogdierenopvang de Toevlucht,

eten nodig hadden, wat hem weer

meer moeite had met opstaan,

waar ik ook vrijwilligerswerk doe,

scheelde in kosten. Vandaar dat

maar zich vervolgens prima wist te

heb ik de eend die middag naar

ze zo klein zijn. Tegenwoordig

redden. Ze kon lopen, vliegen, eten

hen toegebracht. Ze was de eerste

worden kwakers vooral gehouden

vinden, het water in, enzovoort.

vogel van het jaar 2020 die werd

als hobbyeendjes en zijn ze er in

binnengebracht. Ze

Maar op 29 februari

zouden haar observeren

kreeg ik een berichtje

en hopelijk zou wat

van een collega van de

rust haar goed doen.

Toevlucht, dat de kwaker

Dit eendje bleek geen

opnieuw in de opvang zat.

gewone, wilde eend maar

Iemand had gezien dat

een ‘kwaker’ te zijn. Dat

ze moeilijk opstond en

was eigenlijk heel logisch

had de Dierenambulance

want ze kon enorm

gebeld. Wat nu? Er

kwaken en haar maatje

waren geen duidelijke

nog harder!

verwondingen te zien en
te voelen maar ze was wel

Reden voor mij om me

enigszins kreupel en toch

eens te verdiepen in

erg kwetsbaar in het wild.

deze eendensoort. De

Opnieuw werd haar rust

Hollandse kwaker is een

gegund en ondertussen

tam dwergeendenras

werd nagedacht over

dat valt onder de

een goeie oplossing. Bij

pekingeenden.

de opvang was nog een

Inderdaad, de eenden

kwaker binnengebracht, een
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pakken! Ze kwaakte amper en wat

net met haar nieuwe woerd naar

me ook gelijk opviel was dat haar

een zorgboerderij verplaatst, waar

veren op haar vleugels helemaal

ze ‘beschermd wonen’. Inmiddels

kort waren, alsof ze gekortwiekt

is ook de andere dame daarheen

waren. Dit bleek ernstige rui

verplaatst dus de twee maatjes zijn

te zijn. In het vroege voorjaar

weer herenigd. Een woerd en twee

verliezen kwakers hun slagpennen,

vrouwtjes is een prima combinatie.

waardoor ze gedurende ongeveer

En zij leefden nog lang en gelukkig!

een maand niet kunnen vliegen en
erg kwetsbaar zijn. Vandaar dat

De kwaker zien? Dat kan! Kim

ze ook minder kwaakte, want ze

maakte drie heel leuke filmpjes.

wil natuurlijk even niet opvallen!

Te zien via deze link

De kreupele dame was inmiddels

https://tinyurl.com/deKwaker

mannetje, en daar kon ze het goed
mee vinden. Maar ze had bij mij in
de buurt ook nog een (vrouwelijk)
maatje, dat nu alleen was!
Samen met de lokale
Dierenambulance heb ik een aantal
weken geprobeerd dit maatje
ook te vangen zodat de kwakers
herenigd konden worden, maar
dat was nog niet zo makkelijk.
Ze lag wel in haar eentje in het
riet maar wanneer we dichterbij
kwamen liep ze het water in. Haar
gekwaak was ook een stuk minder,
viel ons op. En normaal gesproken
liep ze heel bijdehand tussen de
groep muskuseenden door om
haar graantje mee te pikken. Maar
nu leek het alsof dit kwakereendje
zich, tussen alle broedende,
verliefde muskuseenden, een beetje
eenzaam voelde. Tot ik uiteindelijk
op 28 maart nogmaals met een
zakje waterkorrels naar de plek ging
om nog een poging te doen om
haar te vangen. Ze kwam hongerig
het water uit lopen, rechtstreeks
naar mij toe. Ik ging op mijn
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Het is volgens de Wet Natuurbescherming
niet toegestaan vogels langer dan 12 uur te
verzorgen. Kunt u de vogel zelf niet brengen?
Bel dan uw lokale dierenambulance.

DE ONTRUIMING MET VEEL EEKHOORNS
Een vrouw met een vreemde hobby blijkt overleden in haar woning. In grote kooien hield ze
eekhoorns; zeven stuks. En die beestjes zijn snel, razendsnel! Dit gaat iemand in z’n eentje
nooit redden, dus worden er twee ambulances naartoe gestuurd. Zijn we toch nog met zijn
tweeën. Met beschermende kleding en mondkapjes (en met hulp van een van de aanwezige
politieagenten) lukt het ons om alle zeven eekhoorntjes te vangen en ze naar een opvang te

brengen. Soms lukt het dus echt niet in je eentje. Gelukkig hebben we de materialen om dan kortstondig toch
samen tot een oplossing te komen.
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VERHUISDIEREN
Als je besluit je in te schrijven
voor een datingsite, moet je
eerst een flinke vragenlijst
invullen. Zo probeert de
matchingsite je aan de best
passende partner te koppelen.
Dat doet Verhuisdieren
ook, alleen dan voor dieren;
honden, katten en konijnen
op basis van hun karakter en
behoeften matchen aan het
best passende baasje. Zo
hebben zij de beste kans op
een levenslange gelukkige
relatie.

Er zijn veel kanalen waar je een huisdier aan kunt schaffen, maar er is geen
enkele waar het primair draait om de behoeften en het karakter van het
dier, zoals bij Verhuisdieren. “Mensen vallen vaak voor het uiterlijk van
een dier en staan niet stil bij het innerlijk. Terwijl het toch essentieel is
dat de karakters van mens en dier klikken, want hoe wil je er anders een
succesvolle relatie van maken?” vraagt Femke Pasquino-De Harde zich af,
oprichter van Stichting Verhuisdieren.

MATCHINGSITE VOOR MENS & DIER
Deze gedachten waren tien jaar geleden de basis voor het oprichten van
de matchingsite voor mens & dier Verhuisdieren.nl. Femke: “Mijn man en ik
zochten een kat die bij ons en onze Dalmatiër paste. Via het asiel lukte het
maar niet een goede match te vinden, dus ik besloot mijn heil op internet te
zoeken. Ik zag hoe dieren op handelssites als producten aan de man werden gebracht. Mensen die vallen voor een schattig koppie en zich verder
niet verdiepen in waar het dier vandaan komt en een eigenaar die zich niet

TEKST NIENKE OORT

verdiept in waar het dier terechtkomt. Zo ontstaan er impulsaankopen en

FOTOCREDIT FRANK LODDER

dat deed mij echt verdriet.”
Dit was in dezelfde tijd dat matchingsite voor singles als paddenstoelen uit
de grond schoten. Femke telde 1 + 1 bij elkaar op en het idee voor Verhuisdieren was geboren. “Ik wilde een datingsite voor mensen en dieren ontwikkelen. Via Verhuisdieren kunnen mensen niet zoeken op ras, of specifiek
kiezen voor die ene hond of kat vanwege dat leuke snoetje. Bij Verhuisdieren
moeten zij eerst een zoekprofiel aanmaken waarin zij aangeven wat zij het
dier kunnen en willen bieden. Dát profiel wordt gematcht aan dieren die
daar het beste bij passen,” legt Femke uit.

INNERLIJK ZOVEEL BELANGRIJKER DAN HET UITERLIJK
Een voorbeeld. “Een actieve jonge meid zoekt een hond om lekker mee op
het strand te gaan hardlopen. Een actieve hond zou dan het beste bij haar
passen. Of wat te denken van een hond die wat onzeker is en een rustig
huishouden nodig heeft? Die koppelen we dus niet aan een jong gezin met
rondrennende kinderen.”

EEN NIEUW BAASJE ZOEKEN VOOR JE HOND OF KAT
Dit is de zoekkant van Verhuisdieren, maar er is natuurlijk ook nog de herplaatsingskant. Want de dieren op de site komen natuurlijk ergens vandaan.
“Dit zijn allemaal tweedekansdieren. Dieren die om wat voor reden dan ook
een (nieuw) baasje zoeken; een scheiding, allergie, gezondheidsproblemen
of financiële problemen. Het herplaatsen van een huisdier gaat vrijwel altijd
gepaard met veel verdriet. Het kan dan echt schelen als je zelf kennis kunt
maken met het nieuwe baasje en kunt zien waar je hond of kat terechtkomt.
FEMKE PASQUINO-DE HARDE

In veel gevallen houden het oude en nieuwe baasje zelfs contact met elkaar.”

HET VERANTWOORDE ALTERNATIEF
Verhuisdieren is het verantwoorde alternatief voor sites als Marktplaats. Bij Verhuisdieren vindt geen
dierenhandel plaats en er staan geen dieren op die afkomstig zijn uit de (illegale) broodfok. “Daar controleren
wij streng op. We hanteren maximale adoptieprijzen zodat we niet aantrekkelijk zijn voor handelaren en alle
plaatsprofielen worden elke dag door onze vrijwilligers gecheckt’, verduidelijkt Femke.
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Volgens Femke kan deze manier van herplaatsen echt

DISPLAY OP JOUW BALIE?

een wereld van verschil maken. “We krijgen regelmatig

Dierenartsen zijn vaak als een van de eersten op

berichten van mensen die zo blij zijn dat ze de stap uit-

de hoogte als een dier om wat voor reden dan ook

eindelijk via Verhuisdieren hebben genomen, omdat ze

herplaatst moet worden. Of als een persoon graag

nu zien dat deze beslissing het beste was voor het dier.

een nieuw dier wil. Verhuisdieren verstrekt daarom

Ze zijn er getuige van dat de hond of kat beter af is bij

graag aan elke dierenartspraktijk een mooie display

dat nieuwe baasje. Dat verzacht enorm het verdriet.”

gevuld met folders over hoe Verhuisdieren werkt. Een
aanvragen? Dat kan via redactie@verhuisdieren.nl ovv

Het andere doel van Femke bij het oprichten van

DISPLAY AANVRAGEN.

Verhuisdieren was zo min mogelijk dieren in het asiel te
laten belanden. “Een verblijf in een asiel is hoe dan ook

OPPASDIEREN

stressvol voor een dier. Het is geen huiselijke omgeving,

Maar daar houdt het werk van de stichting niet op. Er

er zijn veel andere soortgenoten en er is minder

is ook nog een gedeelte waar mensen een passende

aandacht. Door die stress is het moeilijk voor die hond

oppas voor hun dier kunnen vinden of waar mensen

of kat om zijn ware aard te laten zien. Als er mensen

die zelf geen huisdier kunnen hebben, maar wel graag

voor het dier komen kijken, is de kans vrij groot dat ze

af en toe voor een dier willen zorgen, zich aan kunnen

op dat moment met een heel ander dier kennismaken

melden als oppas.

dan hoe het daadwerkelijk is.”

CORONAVIRUS
HET DIER GAAT VAN HUIS NAAR THUIS

“Zeker in de tijd van het coronavirus hebben heel veel

Door een dier rechtstreeks van het oude naar het

mensen gebruik gemaakt van deze functie van onze

nieuwe baasje te plaatsen, wordt dit voorkomen, zegt

website. Er waren natuurlijk mensen die door het virus

Femke. “Je kunt kennismaken met de hond of kat in zijn

niet meer voor hun huisdier konden zorgen en acuut

eigen thuissituatie, waardoor je een veel eerlijker beeld

hulp of oppas nodig hadden. Aan de andere kant waren

krijgt van hoe het dier is.”

er mensen die thuis zaten en heel graag een dier om
zich heen wilden. Die vraag en dat aanbod hebben

Dit geldt zelfs voor de honden en katten die via een

we bij elkaar gebracht en zo baasjes geholpen door

stichting uit het buitenland hier in Nederland een

de zorg van hun dier te waarborgen en eenzaamheid

baasje vinden. “We zijn ook een belangrijk platform

weggenomen bij mensen die alleen thuis zaten.”

geworden voor dieren die in het land van herkomst
geen kans hebben op een fijne toekomst. We werken

Kortom: de hele website van Verhuisdieren heeft maar

met gerenommeerde stichtingen die streng selecteren

één doel: mens en dier gelukkig maken met elkaar.

op welke dieren geschikt zijn voor adoptie. Alle dieren

Door adoptie, herplaatsing en voorlichting waardoor

moeten eerst bij een gastgezin verblijven waar ze kun-

een herplaatsing voorkomen kan worden of door

nen aarden en waar het gastgezin het karakter in kaart

iemand te helpen met de verzorging van een dier.

brengt. Pas dan worden ze ter adoptie aangeboden.”

“Als beide maar gelukkig zijn…”

Liesbet is een van
de eerste Belgische
gebruikers van
Verhuisdieren die een
succesmatch maakte.
Parker was de gelukkige
die met zijn hondenkontje
in de Belgische boter
viel. Liesbet: ‘Wat ik
zo fijn vond was dat ik

Voor Franse bulldog Beppie waren al snel meer

precies kon aangeven

gegadigden, waaronder de familie Schuurs. Het

wat ik zocht in een hond.

oude baasje nam de tijd om het best passende

Vervolgens kreeg ik

baasje voor hun bulletje uit de aanmeldingen

elke dag verschillende

te kiezen. Na een paar dagen kreeg de familie

matches in mijn mail en

het verlossende telefoontje: zij mochten Beppie

kon ik heerlijk naar al die

komen halen. Beppie kon zich geen liefdevoller

snoetjes kijken.’

gezin wensen.
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VERHUISDIEREN

SUCCESMATCH

IN CORONATIJDEN
Ondanks het coronavirus
zoeken honden en katten nog
steeds een (nieuw) baasje.
Het herplaatsen van dieren
gaat gewoon door. Hoe
verlopen die adopties
nu? Neemt iedereen extra
maatregelen? Heleen maakte
een succesmatch met hond
Floortje en vertelt hoe de
overdracht in tijden
van corona plaatsvond.
DOOR MAAIKE VAN POELJE

"Een paar maanden geleden had ik niet gedacht dat

met een karakter dat ik volkomen kan vertrouwen. In

ik nu een hond in huis zou hebben. Het is allemaal

asielen zit vaak het type honden waar ik angst voor

in een sneltreinvaart gegaan, vanwege corona. Dat

heb.”

begon al bij ons besluit om toch maar eens serieus op
zoek te gaan naar een hond. De wens bestond al, laat

“Al googelend kwam ik terecht op Verhuisdieren. En

ik dat vooropstellen. Maar doordat ons wereldje nu

daar zag ik wél allemaal leuke honden op staan! Echt,

nog kleiner werd vanwege alle maatregelen, werd die

ik kan de site iedereen aanraden! We hadden met een

wens steeds sterker. Zowel mijn partner als ik waren

aantal honden een match, maar Floortje sprong er

al veel thuis vanwege gezondheidsredenen, maar nu

voor mij meteen uit. Ook mijn partner viel voor haar.

helemaal. Kortom, dit was het juiste moment om de

We voelden echt een klik met haar. Nou, dat blijkt!”

knoop door te hakken en actief op zoek te gaan.”

ADOPTIE TEN TIJDE VAN CORONA
Augustus vorig jaar besloten Heleen en haar partner

Dolblij zijn ze met Floortje. Het hondje zat in

om het hondje dat ze toen hadden, in te laten

een opvanggezin voor Stichting Dogs by Merlyn.

slapen. Het dier was acht jaar oud, maar leed aan

Normaliter volgt de stichting een vastgestelde

zoveel fysieke ongemakken dat er in hun ogen geen

procedure van een intakegesprek, een kennismaking

andere oplossing meer was. “We hadden de hond

met de hond en vervolgens een huisbezoek door een

ooit via Marktplaats gevonden. Dat is natuurlijk geen

vrijwilliger.

betrouwbaar platform en dat hebben we aan den lijve
ondervonden. Ons hondje was waarschijnlijk helemaal

Omdat er vanwege corona allemaal maatregelen

doorgefokt, ze had allerlei erfelijke aandoeningen en

gelden, heeft de stichting wat soepeler met de regels

kon niet normaal bewegen op haar vier poten.”

gewerkt. Na het eerste telefonische intakegesprek ging
Heleen met haar partner op bezoek bij het gastgezin.

Heleen is zelf als kind eens gebeten door een hond

“Uiteraard moesten we gepast afstand houden, maar

en heeft daardoor een deukje opgelopen in haar

gelukkig kwam Floortje direct naar ons toe. De klik die

vertrouwen in honden. “Ik wilde heel graag weer een

er met Floortje op het computerscherm was, was er

andere hond, maar dat moest er wel eentje zijn die

ook in de realiteit.”

aan mijn ‘eisen’ voldeed. Liefst aan de kleine kant en
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gezondheidsklachten had, werd besloten
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DE 'WATERDUIF'

H ET CORO

Omdat geen van de betrokkenen

JD

Dinsdagavond 7 april. Bij het Violette
Corneliushof op IJburg krijg ik een duif
overhandigd, die doorweekt is en volledig

IN

VERSNELDE PROCEDURE DOOR
CORONA

TI

de adoptie door te zetten. De volgende

onderkoeld. Het blijkt dat een van de meisjes

stap zou een huisbezoek zijn, maar op dat

die daar wonen de duif heeft opgemerkt terwijl die een van

moment sprak Rutte al van nog strengere

de kanaaltjes aan het overzwemmen was. En een duif moet

maatregel. “Stichting Dogs by Merlyn heeft

vliegen, niet zwemmen. Met moeite heeft ze de duif uit het

echt heel fijn met ons meegedacht. Vooraf

water weten te redden. De duif is snel een buurtnieuwtje

zijn we gebeld en is overlegd of Floortje

geworden en alle kinderen zijn erbij betrokken. En daar sta

bij het huisbezoek al meteen mocht blijven

ik nu tussen met een kletsnatte duif die stijf van de kou is.

wanneer alles positief verliep. De kans

Normaal zou je nu gaan overleggen met je collega wat te

was immers groot dat wanneer we nog

doen. Maar dankzij corona ben ik alleen, dus die hulp is er

een paar dagen zouden wachten, Floortje

niet. Het ziet er niet erg hoopvol uit voor de duif. Maar uit

helemaal niet meer zou kunnen komen! Wij

ervaring weet ik dat (stads)duiven taaie rakkers zijn, met een

vonden het natuurlijk heel fijn, maar snel

leeuwenhart. Dus neem ik de beslissing de duif een kans te

ging het wel. Ik had gelukkig nog allerlei

geven. Het is zaak de duif zo goed mogelijk met handdoeken

spulletjes in huis van ons vorige hondje.”

droog te maken. Daarna gaat hij de couveuse in (die hebben
onze ambulances en de temperatuur wordt automatisch op

“Het is de perfecte tijd voor Floortje om

30 graden Celsius gehouden, zodat we geen gebraden duif

rustig bij ons te wennen. We zijn veel thuis

krijgen). Na een uur, het meest kritische uur, leeft hij nog!

en er komt niemand over de vloer. Buiten

Nu mag hij een kooitje in, warm en omwikkeld met droge

is het ook rustig, kortom, ideaal voor haar.

handdoeken. Weer een uur later (nadat ik hem ruw uit zijn

Ik zie dat ze best wat angst in zich heeft

slaap gewekt hebt) gaat hij alweer op zijn poten staan.

voor nieuwe, vreemde dingen. Mettertijd

Wow, dat is nog eens een herstel. Nu naar vogelopvang de

komt ze er wel. In tijden van corona zijn de

Toevlucht om verder aan te sterken.

omstandigheden daarvoor ideaal. Dat is
dan weer een voordeel van deze situatie.”

DE GROTE EN ZWARE HOND
Een grote hond zakt thuis in elkaar en moet naar de

Heleen realiseert zich goed dat wanneer

dierenarts. Gewicht is 45+ kilogram. Die til je dus niet in je

de coronatijd weer voorbij is en ze wat

eentje; wij niet in elk geval, en de 1,5 meter afstand moet

vaker weg zal zijn van huis, Floortje

in acht worden genomen. Poeh. Toch lukt het eerst om de

daaraan zal moeten wennen. Gelukkig

kont en daarna de rest op de brancard te tillen. Ook heeft de

valt de omslag wel mee, ze werkte toch al

brancard aan één kant wieltjes zodat die goed te verplaatsen

niet fulltime buitenshuis en haar partner

is door één persoon. En als er dan toch iets getild moet

evenmin. Dat zal dus wel loslopen.

worden (de brancard is 1,5 meter lang) dan kan dat veilig

Heleen is al met al heel blij met haar

met aan elke kant één persoon. Ook hier

nieuwe viervoeter in huis. “Floortje is een

improviseren we en lukt het.

ontzettend lief hondje, ik vertrouw haar in

Na een behandeling bij de

alle opzichten. Ik zou haar nu al niet meer

dierenarts mag de hond ook

willen missen!”

weer terug naar huis, dus
doen we het verhaal
in omgekeerde
volgorde. Dankzij
dit soort ritjes
is het niet zo
erg dat de
sportschool
dicht is;
we krijgen
vanzelf een
goede
work-out.
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DE GEMOLESTEERDE ZWAAN

EEN WATERKADAVER

Nee, dit is niet wat u denkt. Deze jonge, mooie dame

Bij de Aker in Amsterdam-West

werd al dagenlang lastiggevallen door een groot

hebben mensen een dier in het

mannetje. Een zwaan dus. Soms kunnen dieren echt

water zien drijven bij de sluizen. Het

heel gemeen zijn en de jonge zwaan was in paniek

is niet duidelijk of het een hond of

uit het water gegaan en had zichzelf in de struiken min of meer

kat is. Het blijkt een zeer grote kat

vastgelopen. Wij werden gebeld met de vraag haar te helpen. Maar

te zijn die al even in het water drijft.

zwanen zijn best sterk (nooit zelf proberen te pakken!) en in paniek

De sluismuur is zo’n twee meter

kunnen ze toch vaak nog wegglippen. Twee paar handen is dan echt

hoog. Lastig bij te komen en een

beter dan één en ook hier was het improviseren met (onder andere)

beetje ‘boven je macht’ werken.

schepnetten en uiteindelijk snel en gedecideerd handelen. Maar het lukte

Oppassen dus. Met een schepnet

en even later zat ze enigszins beduusd in de kennel in de ambulance.

over de rand hangend probeer je

Daarna is ze op het mooiste plekje van landelijk Noord uitgezet en is haar

bij de kat te komen. Om het dier –

toegewenst dat ze nu een beetje een leuke kerel tegen het lijf mag lopen.

zwaar!!! – daarna ook nog uit het

BOEKBESPREKING: OVER GEVOELENS BIJ DIEREN

VOORBIJ DE SUPERIORITEIT

Ik had ooit een filosofisch ingestelde

van en door wetenschappers

Kuif, die haar dankbaarheid toonde

ex die met grote stelligheid

en ons gewone burgers, breekt

nadat haar verzorger haar geleerd

beweerde dat dieren en mensen

apendeskundige Frans de Waal een

had haar adoptiekind met de fles

wezenlijk van elkaar verschillen.

lans met zijn boek ‘Mama’s laatste

te voeden. Frans de Waal stelt dat

Alleen mensen zouden behept zijn

omhelzing.’

wij mensen niet ver verwijderd zijn

met zoiets als gevoelens, emoties

van de dieren: we delen vrijwel

en een zelfbewustzijn. ‘Wij zijn

Het boek opent met de scène

dezelfde organen, onze hersenen

superieur aan dieren,’ was zijn

waarin een van de oudste

hebben dezelfde basisstructuur en

overtuiging. Hij staafde dit met het

dierentuinchimpansees, Mama,

we gebruiken dezelfde bekende

gedachtegoed van de school van

op haar sterfbed op ontroerende

neurotransmitters. Dus waarom

het behaviorisme, die stelde dat

wijze afscheid neemt van de

zou dat dan niet ook zo zijn met

dierlijke emoties verdacht waren; zij

primatoloog Jan van Hooff, die

emoties van woede, blijheid,

benaderde dieren als eenvoudige

zij al veertig jaar kende (filmpje

angst tot vergevingsgezindheid,

leermachines. Om deze visie is hij

youtu.be/INa-oOAexno). Met dit

dankbaarheid en vreugde? Iedere

een ex, zul je zeggen.

voorbeeld als startpunt neemt

emotie is voor een bepaald doel

Frans de Waal ons mee in de wereld

geëvalueerd.

Ik ben bang dat het nieuwe boek

van emoties bij dieren en laat hij

van Frans de Waal hem tegen zijn

ons zien dat deze helemaal niet

GEVOEL

superieure borst zou stuiten. Ik

zo wezenlijk verschillen van de

Maar hoe zit dat dan met het gevoel

raad het mijn ex (die nog steeds

mens. Vrijwel alle emoties komen

achter de emoties? Kunnen wij

een dierbare vriend is) echter wel

aan bod: lachende en jaloerse

navoelen wat dieren voelen? De

aan want juist tegen deze aloude

aapjes, ratjes met zelfbeheersing

Waal beseft terdege dat - hoewel

ingesleten oude opvattingen

en kapucijnaapjes die gul eten

emoties waarneembaar zijn - je

delen met elkaar maar ook een

niet kunt (na)voelen wat dieren

gevoel van ongelijkheid kennen

voelen; gevoel is iets dat zich intern

(filmpje: youtu.be/meiU6TxysCg).

afspeelt. Wij mensen hebben al

Ook dieren kunnen van iets walgen,

moeite om onse eigen gevoelsleven

angstig of zelfs dankbaar zijn. Zo

te doorgronden, laat staan dat van

zijn er dolfijnen die een soort van

dieren. Je kunt er alleen naar raden

dankbaarheid tonen door hun

wat ze voelen. Tegelijk kun je ook

redders zachtjes met hun snuit aan

geen enkel gevoel uitsluiten.

GESCHREVEN
DOOR
MARJOLEIN
DENSLAGEN
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te tikken. En je hebt chimpansee

water te vissen. Normaal houdt

DE VASTGEBONDEN HOND

je collega je voor de zekerheid

Bij een winkelcentrum in Buitenveldert staat al uren een hond

vast, zodat je niet voorover

vastgebonden aan een paal. Het is al laat en straks gaan de deuren op slot;

het water in kukelt. Nu moet

of wij de hond kunnen ophalen. Die hond is echt helemaal niet blij. Zou ik

je heel goed balanceren. Het

ook niet zijn als ze me aan een paal vastbinden en weglopen. Chagrijnig

lukt allemaal net. En dan blijkt

en agressief beantwoordt hij elke toenadering. Dat wordt dus de vangstok

de kat gechipt te zijn en goed

gebruiken. En dan in je eentje met boze hond naar de ambulance, hond

geregistreerd. Nadat je alles goed

erin, chip uitlezen (is er een eigenaar geregistreerd; nee, niet goed in elk

hebt schoongemaakt, na een

geval) en daarna naar een opvang.

waterkadaver best een werkje,
mag je bij de eigenaren een heel

Dit gaat toch allemaal een stuk makkelijker als er iemand helpt, want onze

naar bericht gaan brengen…

eigen veiligheid vinden we toch ook wel belangrijk. Gelukkig wordt het
gedrag van de hond beter als hij in de ambulance zit, zodat we alsnog
vriendjes worden (at least; a kind of…)

ZELFBEWUSTZIJN

want als dieren emoties hebben en

Dit boek neemt je mee van de ene

Ook het volgende moeilijke thema

niet van steen zijn, hoe moet het

verbazing in de andere en heeft ook

komt aan bod: Frans de Waal

dan wel niet voor ze zijn in de bio-

mij meerdere schellen van de ogen

stelt dat het onmogelijk is om per

industrie of in een sterk ontboste

doen vallen. Of het nu de gewonde

definitie uit te sluiten dat dieren een

habitat? Hoewel hij zelf een

goudvis betreft, die met behulp van

zelfbewustzijn kennen. Oké, een

gematigde vleeseter is en het liefst

Schreckstoff1 een waarschuwing

vraag als ‘schaamt een olifant zich

kweekvlees in de schappen ziet, is

naar andere vissen stuurt, of hoe

dat hij dik is’ valt misschien niet te

hij op zich niet tegen vlees eten.

een hond ook mank ging lopen,

beantwoorden, maar uit onderzoek

Maar er is veel mis met hoe we

toen zijn baasje mank liep ten

blijkt dat dit dier zichzelf wel in de

dieren behandelen, grootbrengen,

gevolge van een gebroken been. Nu

spiegel herkent / ziet. In staat zijn

transporteren en slachten. Hij roept

weet ik dat een antropomorfische

je iets te herinneren is ook iets dat

daarom op tot transparantie, zodat

instelling niet wordt gewaardeerd,

een zeker bewustzijn kenmerkt.

de consument weet onder welke

maar na het lezen van dit werk, kun

En er zijn apen die wraak nemen

omstandigheden het stukje vlees

je niet anders meer dan rekening

of je in de maling nemen; ook dat

op zijn of haar bord heeft geleefd.

houden met de andere soorten, van

veronderstelt een zekere mate van

klein tot groot. Wij zijn namelijk niet

bewustzijn. Of neem het voorbeeld

zo superieur als we denken te zijn.

van die jonge olifanten in India en
Thailand, die nadat zij een bel om
kregen om aan te geven waar ze
zich bevinden (als waarschuwing
dat ze niet in keukens of tuinen
opduiken), gras in hun bel stopten
om het geluid te verstommen.
Alles, zo schrijft hij, treft hem als
doelbewust en slim.

ONGEMAK
Gaandeweg zijn betoog
bespreekt Frans de Waal ook een
onlosmakelijk aan emoties en

Frans de Waal (1948, Den Bosch) is
hoogleraar psychologie aan Emory
University in Atlanta. Eerder schreef
hij onder meer Chimpanseepolitiek
- Macht en seks bij mensapen
(1982), De aap en de sushimeester
- Culturele bespiegelingen van een
primatoloog (2001), De Bonobo
en de tien geboden (2013), Zijn we
slim genoeg om te weten hoe slim
dieren zijn? (2016).

bewustzijn verbonden ongemak:

1

Schreckstoff ontdekt door wetenschapper Karl von Frisch in 1938 is een substantie die de chemische boodschap als een alarmsignaal overbrengt van een angstig slachtoffer dat verwond is of door een roofdier gedood is, naar andere soortgenoten.
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OP D'ABULANCE

HET CORONATIJDPERK

HOE NU VERDER?

DOOR EEN BETROKKEN MEDEWERKER DIE GRAAG ANONIEM WIL BLIJVEN

U heeft kunnen lezen over situaties die op de

hebben in de ambulance

een of ander manier toch tot een acceptabele

gemonteerd; die wordt

afronding zijn gekomen. Maar we kunnen dit

dus in lexaan uitgevoerd.

onze chauffeurs niet langere tijd aan blijven

Er blijft wel een opening

doen. Het is gewoon te belastend. En u leest

aan de voorkant, maar

niet over de keren dat het niet lukt, of dat we

dat is niet anders want

gewoon niet kunnen komen, omdat het gevaar

de chauffeur moet

en risico voor de medewerkers van de DA, of

nog wel alle knoppen

voor de mensen, te groot en onacceptabel

kunnen bedienen, en de

is. En dat is niet goed, niet wenselijk en moet

versnellingspook.

anders.
Zodoende rijden we vanaf 16 april met

Met een ploegje collega’s zijn we gaan

ambulances die een tussenwand hebben in de

brainstormen hoe we dit op en andere

cabine. We kunnen weer met twee personen

manier kunnen aanpakken. Op de meldkamer

op de ambulance, alhoewel een speciaal

hebben we al een groot schot van lexaan

protocol van kracht blijft. Het schot sluit het

geplaatst. Hierdoor kunnen we weer met twee

compartiment niet helemaal af en je moet

centralisten werken en dat is in deze drukke

blijven oppassen dat je buiten de auto wel

periode een noodzaak, ook op de meldkamer.

de 1,5 meter afstand blijft bewaren. Heel veel

Kan dat ook niet in de ambulance? Na wat

en vaak schoonmaken deden we al, en daar

teken- en denkwerk, hebben we twee bedrijven

komt het tussenschot nu bij; maar wel weer

benaderd: Van Buseck kunststoffen in Diemen

lekker met zijn tweeën! Tegen de tijd dat u dit

en Bierman in Nieuw Vennep. Bekenden van

artikel leest in de Onderweg zal er ongetwijfeld

ons (en van u als u trouw onze Onderweg

alweer veel veranderd zijn. Dat kunnen we nu

voor Dieren leest) en de eerste kon ons goede

niet inschatten. Voor actuele updates verwijzen

platen van lexaan leveren en de tweede kon

wij u dan ook graag naar onze website en

die met wat passen en meten inbouwen. Op de

facebookpagina’s.

foto ziet u de kartonnen mal die we gemaakt
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Inmiddels wordt er weer
met volledige bemanning
gereden. Het ‘Tijdperk’ van
de eenzame dierenredder in
de grote stad is voorbij.

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
2

...gans, ruim vijftig jaar in Nederland

4 oceaanbewoner
6 Het wilde dieren..., Dan Brown en Susan Batori
8

Amsterdamse Dierenhulp aan minima

11 dolfijnen..., beroep
12 luizenei
13 doen paarden voor sulky's
16 in goede conditie
17 zijn varkens dol op
18 orgaan van een balker
21 ... zwaluw maakt nog geen zomer
24	vogel die ook in Amsterdamse
parken zwemt
25 ...ziekte (besmettelijk)
26	zijn de oren van
lynx en oehoe
27 zeehondeneter

VERTICAAL

13 kikkervisje

1

Honden aan de ...

14	Kan ik mijn hond opspringen ...?

2

houden eekhoorns van

15 paardenjong

3

bij mimicry ... een dier op een ander dier

19 als één geheel bewegende groep dieren

5	sonar, pens en kieuwen zijn dierlijke

20 katachtige

7

22 rond huisje

oceaanbewoner

9 houdt een huisdier op gewicht

23 ...kraai, houdt vogels weg

10	Mee ... de dierenambulance, Bibi Dumon Tak

24 liefs van een kat

11 kever

26 een parasiet heeft een ...heer nodig

Oplossing puzzel Dierenambulance winter 2019
HORIZONTAAL: 2. ZO 3. ALK 6. KST 8. GALOP 10. VENIJN 13. GIRAF 15. WAKERS 17. SETTER 19. EAGLE
20. TE 21. REANIMATIE 23. HOL 24. SIJS 25. INSTINCT 26. REE
VERTICAAL: 1. COLLIE 2. ZAAGSEL 4. KORT 5. GEWEI 6. KIJKGAT 7. SNELT 9. PATRIJS 11. NAAM 12. OS
14. FEESTJE 16. REIS 18. RA 20. TOK 22. NON 24. SNOR
IN DE BALKEN: VOS VERSTRIKT IN CHIPSZAK

DAZOMER20

39

wat een toestand
in de wereld, hè.
voor een
hypochondrische
kater als ik is dit
drama! en ook al
zeggen ze dat
dieren niet vatbaar
zijn voor corona,
ik kijk wel uit!

nou. welkom in mijn wereld!

anderhalve meter verderop...

ik mis muis! Ik mis zijn warme
vacht om in te zitten. ik mis
contact. het voelt alsof ik
voortdurend een glazen muur om
me heen heb.

Hm. Wij hamsters kregen de afgelopen
weken ineens een slechte reputatie.
totaal onterecht, als je
het mij vraagt. Ik bedoel,
hallo: er ligt welgeteld
één wortel in m’n koelkast.
noem je dat veel?!

De wereld is niet meer hetzelfde.
Maar wij veranderen (op wat veiligheidsmaatregelen na) niet. Onverminderd
zetten we ons in voor alle dieren!

ja joh. Zullen we het over
slechte reputaties heBben?

Door Wendy Dekker, Wuzzel Creatives 2020

