APRIL 2020

WIJ ZIJN NOG
STEEDS
DRINGEND OP
ZOEK NAAR
ONDERDAK!
Eind 2020 hebben wij via Nieuwsbrief
2/2019 en via Facebook een oproep
gedaan voor een eigen onderdak
voor onze dierenambulancedienst.
Dat heeft tot een ontzettend groot
aantal hartverwarmende reacties
geleid. We hebben in veel plaatselijke
kranten gestaan en hebben bij alle
regionale TV-zenders en regionale
Radiostations interviews gehad.
Helaas heeft dat nog niet tot een
definitieve oplossing geleid.
Op Facebook hebben ruim 10.000
bezoekers onze oproep gelezen.Op
dit moment hebben wij hier twee
opties aan overgehouden, die wij aan
het uitwerken zijn. Wij hopen dat daar
de oplossing gevonden wordt. Dit
moeten wij zorgvuldig doen, want er
is veel geld mee gemoeid.
Hier komt nog bij dat wij voor onze
koelaanhanger (zie foto) ook nog een
oplossing zoeken. Hij staat nu tijdelijk
bij één van onze vrijwilligers in
Vlaardingen geparkeerd. Maar wij
zoeken een geschikte garage, waar
hij droog kan staan. Of een andere overdekte plek.
Het is voor ons handig dat deze aanhanger in Vlaardingen staat. Dat bespaart ons veel reistijd en
benzine, omdat wij niet telkens naar Maasdijk heen en weer hoeven te rijden.
Heeft u een goede tip? Dan is dat nog steeds van harte welkom. Bel ons dan even (0638456224). Of stuur een email naar info@dierennoodhulpwestnederland.nl.

HELP ONS!!

MAATREGELEN
IVM
CORONAVIRUS
Sinds maart 2020 hebben wij
maatregelen getroffen in verband met
het coronavirus. De richtlijnen van het
RIVM worden door ons gevolgd. We
hopen dat er geen totale lockdown zal
komen, want dan kunnen er
problemen ontstaan met het vervoer
van gewonde, zieke of dode dieren.
Als dierenambulance zijn wij namelijk
niet op de …
Meer lezen.

PAS OP!!
Het voorjaar is weer begonnen en
daarmee ook het broedseizoen. De
eerste kuikens zijn al gesignaleerd.
Wat worden wij gelukkig van het
initiatief om dit bord te plaatsen.
Meer lezen.

JAARVERSLAG
EN
JAARREKENING
2019
Het jaar 2019 is weer een druk jaar
geweest. We hadden weer een zeer
enthousiaste groep vrijwilligers, die
zich weer volledig hebben ingezet
voor de dieren in nood.
We hebben veel werk en tijd besteed
aan het benaderen van diverse
gemeenten binnen ons werkgebied
om een financiële tegemoetkoming te
krijgen voor het werk wat wij doen. De
gemeenten Vlaardingen en Maassluis
hebben hun verantwoordelijkheid
genomen en hier positief op
gereageerd. Daar zijn wij heel blij
mee. Maar er zijn nog een aantal
gemeenten te gaan.
Ook in 2020 zullen wij ons weer volledig inzetten voor alle dieren. En de burgers bijstaan met hun
dieren in nood. Alhoewel het coronavirus ons werk er niet gemakkelijker op maakt, gaan wij met
volle kracht verder met ons werk.

WE ZETTEN DE BLOEMETJES BUITEN
Onze John heeft weer zijn best gedaan. Bij de ingang van ons basisstation is het een
bloemenzee. De zomer is in aantocht, en wij zijn er klaar voor. Als wij binnen komen, worden wij
er blij van. Het lijkt wel een kleine Keukenhof.

TWEE NIEUWE VOLIÈRES
Naast de huidige vogelvolière, waarin verschillende kooivogel vliegen, zijn er nu twee kleinere
volières gebouwd. De bedoeling is dat deze volières gebruikt worden voor de grotere vogels,
zoals de ganzen, zwanen en roofvogels. Deze dieren kunnen we dan tijdelijk even "parkeren",
voordat wij ze naar een geschikte opvang kunnen brengen. Of dat ze even een korte tijd rust
nodig hebben, zodat we ze daarna weer terug kunnen zetten in de natuur. We streven er naar om
deze opvang niet langer dan 24 uur te laten zijn.

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 en zwerfdieren vervoeren wij
gratis.
HELP!!!
Het jaar 2019 was een druk jaar. Ons werk breidt zich nog steeds uit.
Instanties, gemeenten en het publiek weten ons steeds beter te vinden.
Wij hopen dat u deze nieuwe Nieuwsbrief kunt waarderen. Alleen met uw
financiële 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. Gelukkig heeft de gemeente
Vlaardingen en Maassluis ons in 2019 financieel een steun in de rug
gegeven voor het werk wat wij binnen deze gemeenten uitvoeren. Wij
hopen ook in 2020 van deze gemeenten weer financiële steun te krijgen
om ons werk te kunnen blijven doen. De gemeenten steunen niet al ons
werk. Daarom hebben wij uw hulp nodig. Wilt u ons financieel steunen?
Klik dan eens op "https://www.geef.nl/nl/doel/dierenambulance-dierennoodhulp-west-nederland/overons, of op onderstaande QR-code.

Probeer onderstaande QR codes eens uit.
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.

KOM IN ACTIE!

NIEUWE MANIER VAN BETALEN
Wij gaan met onze tijd mee. Wilt u doneren? Dan kunt u gewoon op de ouderwetse manier een
bedrag overmaken naar NL33 INGB 000693435, ten name van de Stichting Dierennoodhulp
West Nederland.
Maar nu bestaat ook de QR-kassa. Dan hoeft u weinig handelingen te doen. Hoe het werkt?
Probeer het eens.
Stap 1: Open op uw mobiel de camera, of open uw QR-scanner App.
(niet alle apparaten kunnen alleen met de camera een QR code lezen. Dan is er een QR-scanner
App nodig, die u kunt gratis downloaden)
Stap 2: Scan bovenstaande QR-code.
Stap 3: Rond de betaling af in uw Bankapp.
U kunt ook gewoon op de QR code klikken.

