
WIJ WILLEN DE
VRIJWILLIGERSPRIJS!

Wij zijn een dierenambulance-organisatie. Op
20 augustus 2015 zij wij gestart met ons werk.
In de regio rijden wij met maar liefst vier
dierenambulances. Onze Stichting maakt kans
op een "MEER DAN HANDEN
VRIJWILLIGERSPRIJS". Dit is een landelijke
actie, dus wij hebben uw stem hard nodig.
Onze organisatie draait volledig op vrijwilligers.
De laatste jaren hebben wij ons duidelijk op de
kaart gezet door onze werkwijze en
betrokkenheid bij het dierenwelzijn in de

directe omgeving van Midden-Delfland, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, gedeelte van
het Westland en ook ver daarbuiten.

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen worden jaarlijks uitgereikt om vrijwilligers en hun
organisaties in het zonnetje te zetten. Bij lokale projecten let de jury vooral op de betekenis van de
organisatie voor hun omgeving of gemeente. Een van de genomineerden voor de prijs is onze
stichting "DIERENNOODHULP WEST NEDERLAND".

Wij geven de eerst noodzakelijke zorg aan dieren, zowel huisdieren als in het wild levende dieren,
die hulpbehoevend worden aangetroffen. We zijn altijd daar waar nodig. Dag en nacht, gedurende
zeven dagen in de week. Een goed voorbeeld hiervan is onze hulp tijdens de olieramp in het
Botlekgebied afgelopen jaar. Wel 600 oliezwanen zijn door ons geholpen en vervoerd en
uiteindelijk naar het noodhospitaal gebracht in Hoek van Holland.

We delen onze kennis graag. We geven voorlichting op scholen en bij verenigingen. Iedereen is
welkom. Onze vrijwilligers komen uit alle geledingen van de maatschappij. Iedereen kan bij ons
wat betekenen voor de stichting en voor elkaar. We leveren een totaalpakket. Het draait namelijk
niet alleen om de dieren, maar ook om de betrokkenen. Als een dier overlijdt, zijn wij er ook voor
de eigenaar. 

De meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en worden ondersteund door de Vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vriendenloterij. De organisatie is
in handen van Movisie.

Stemmen op Stichting Dierennoodhulp West
Nederland kan nog tot en met 11 februari 2019.

KLIK HIER voor uw stem.
Het kost u niets, maar wij kunnen bij voldoende stemmen in aanmerking komen voor een

geldprijs. En dit geld hebben wij hard nodig. Omdat dit een landelijke aangelegenheid is, hebben
wij dus veel stemmen nodig.

STUUR DEZE NIEUWSBRIEF

DAN OOK DOOR NAAR

IEDEREEN DIE U KENT

EN VRAAG OF ZIJ OOK OP ONS

WILLEN STEMMEN!

U WORDT ALVAST BEDANKT

VOOR DE MOEITE!

HET KOST U NIETS!

Via de website kunnen belangstellenden zich in de linker kolom abonneren op deze nieuwsbrief. 

U ontvangt nu al deze nieuwsbrief. Dus u hoeft zich niet op te geven. Heeft u geen belangstelling
meer? Of moet iets aangepast worden? Dan kunt u dat onderaan deze nieuwsbrief zelf
aanpassen.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

Heeft u zelf geen vervoer? En moet u naar
een dierenarts of hondentrimsalon? Of wilt u
gewoon met uw huisdier op bezoek naar
vrienden of familie? Of ziet u een wild dier in
nood? Of ziet u dode dieren liggen? Dan bent
u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn ook
gespecialiseerd in het vervoer van
zeezoogdieren, zoals zeehonden, dolfijnen en
bruinvissen.

Bel 06 - 38 45 62 24 of 0900 - 0245 of 144.
Dan zorgen wij voor het vervoer.
Wilde dieren vervoeren wij gratis.

HELP!!!
Wij hopen dat u deze nieuwe Nieuwsbrief kunt waarderen.
Alleen met uw hulp zijn wij in staat ons werk te doen. Samen
met u zijn wij sterk. Ook u kunt ons helpen. Wij worden niet
gesubsidieerd en kunnen alleen bestaan door giften en
donaties. Wilt u ons financieel steunen? Klik dan eens op
"HELP ONS FINANCIEEL". 

Wat wij ook zeer waarderen is dat u bij kennissen, familie,
vrienden en relaties doorgeeft dat wij bestaan. Stuur deze
nieuwsbrief naar iedereen die u kent. Alvast bedankt voor
uw medewerking.

http://www.vrijwilligersprijzen.nl/initiatief/stichting-dierennoodhulp-west-nederland
http://dierennoodhulpwestnederland.nl/doneren/

