
DERDE DIGITALE
NIEUWSBRIEF

Dit is al weer de derde digitale
nieuwsbrief, via ons geheel
vernieuwde website. Via deze digitale
nieuwsbrief, die u regelmatig zult
ontvangen, wordt u op de hoogte
gehouden van het allerlaatste
belangrijke en/of interessante nieuws.
Onze nieuwe website wordt dagelijks
actueel gehouden. Wij raden u aan
om regelmatig even onze website te

bezoeken. Kijk even naar onze nieuwe website en klik op www.dierennoodhulpwestnederland.nl.
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.

DRAMA IN HET
BOTLEKGEBIED
Zaterdag 23 juni 2018 voltrok zich
een drama in de Derde
Petroleumhaven. Uit een lekkende
tanker stroomde ruim 200 ton
stookolie het water in. Dit had
dramatische gevolgen voor de
watervogels in het Botlekgebied. Het
ging om een groot gebied vanaf de
Beneluxtunnel tot en met de
Waterweg in Hoek van Holland. Het
betrof hoofdzakelijk de zwanen. Naar
schatting ging het om ongeveer 1000
zwanen, die met olie besmeurd
waren.

Er startte een grootscheepse reddingsactie. Wij en andere dierenambulances-organisaties hielden
ons bezig met het vangen van de dieren en het transport naar gespecialiseerde opvang. Zelfs het
leger hielp mee met pijlsnelle motorboten. De dieren zijn hoofdzakelijk bij De Schoolklas Karel
Schot te Rotterdam, Vogelasiel De Wulp in Den Haag en het tijdelijke hospitaal van
Rijkswaterstaat bij de Maeslantkering gebracht voor opvang en behandeling.

Al onze vrijwilligers zijn dagenlang geheel belangeloos bezig geweest de dieren te helpen. We
hebben honderden kilometers gereden om de zwanen te transporteren. In de strijd zijn helaas
vangstokken en vangnetten kwijtgeraakt of kapotgegaan. Veel bedrijfskleding zit onder de
stookolie en zal vervangen moeten worden.

Wij ontvangen geen subsidie. Wij zijn geheel afhankelijk van giften. Daarom hopen wij dat u ons
een financieel steuntje in de rug wilt geven. KLIK HIER, als u een bijdrage wilt geven. Dan kunnen
wij ons werk voortzetten.

KLIK HIER als u meer wilt lezen en filmpjes wilt zien van de operatie.

WONINGBRAND IN
VLAARDINGEN
Woensdag 8 augustus 2018 werden
onze hulp ingeroepen bij een
woningbrand. Gelukkig waren de
bewoners niet thuis. Wel werden twee
honden uit het brandende pand
gered. Door de rook hadden de

honden ademhalingsproblemen. Wij hebben deze dieren met zuurstof zo snel mogelijk naar de
dierenarts gebracht, waar zij verder zin behandeld. Dankzij de toegediende zuurstof hebben de
honden het gered.

(foto is van flashphoto.nl)

EEN SPOEDRIT
NAAR UTRECHT
 Vrijdag 10 augustus 2018 werden wij
vanuit Dordrecht benaderd om poes
Bibi met zuurstof direct naar Utrecht
te brengen voor een operatie. De
reden dat wij vanuit Dordrecht gebeld
werden was, omdat elke
dierenambulance bij ons is voorzien
van zuurstof. Deze voorziening heeft
lang niet iedere dierenambulance bij
andere organisaties.

Met gepaste spoed hebben wij poes Bibi met toediening van zuurstof naar Utrecht gebracht. Daar
is men erin geslaagd om een kiezel van maar liefst 0,3 cm. uit zijn luchtpijp te verwijderen.
Gelukkig gaat het nu weer goed met Bibi.

Wilt u het hele verhaal lezen? KLIK DAN HIER

NIEUWE PAGINA "NIEUWSBERICHTEN".
Sinds kort is er een nieuwe webpagina op onze website, waarop u al onze nieuwsberichten kunt
lezen. De naam is "NIEUWSBERICHTEN"

KLIK HIER voor deze nieuwe pagina.

Er is een nieuwe pagina op onze website. Wij hebben een EVENEMENTENKALENDER. U kunt
dan zien aan welke evenementen wij meedoen. Of welke evenementen wij zelf organiseren. En
waar u ons kunt ontmoeten om een praatje te maken. Maak kennis met ons werk. Onze
enthousiaste vrijwilligers vertellen u graag over het werken op de dierenambulance. Dit werk is
zeer afwisselend en soms ook avontuurlijk. Misschien iets voor u?

KLIK HIER om te kijken naar onze nieuwe EVENEMENTENKALENDER.

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.

NIEUWSBRIEVEN
Op de website is een aparte pagina "NIEUWSBRIEVEN" Klik erop en dan kunt u kiezen uit de
 Nieuwsbrief 2015/2016 of de Nieuwsbrief 2017. Of de nummers 1, 2 en 3 van 2018. Veel
leesplezier toegewenst.

FINANCIËN
Organisaties en het publiek weten ons steeds beter
te vinden. Ons werk neemt toe. Maar auto's rijden
niet op lucht. Dus zijn wij naarstig op zoek naar
financiële middelen om ons voortbestaan te
waarborgen.
Dierenwelzijn is een teken van beschaving. Toch
vinden wij dit nog niet voldoende terug in het
gemeentelijk beleid van verschillende gemeenten.
Daar gaan wij ons hard voor maken. Daarnaast zijn wij in contact gekomen met diverse politici van
de gemeenten binnen ons werkgebied. Wij vragen een redelijke vergoeding voor al het werk wat
wij doen. Wij willen een financieel steuntje in de rug van gemeenten. 
Niet alleen Dierenbescherming, maar ook Dierenlot is landelijk een grote partij in deze
dierenwereld. Een voorbeeld: Er rijden landelijk 30 dierenambulances van Dierenbescherming.
Tegenover ruim 150 dierenambulances van Dierenlot. Wij zijn van Dierenlot. Nu is de situatie
zodanig dat wij vooral in de avond- en nachturen het werk doen, omdat Dierenbescherming daar
niet toe in staat is. Terwijl Dierenbescherming hiervoor wel het geld krijgt. De verkiezingen zijn net
achter de rug, coalities zijn gevormd, dus het is nu tijd om te bepalen hoe gemeenschapsgelden
zo goed mogelijk uitgegeven worden. Wij als Dierenambulance West Nederland kunnen onder
andere het avond- en nachtwerk garanderen. Wij doen dit al 2 jaar zonder onderbreking.  
Wij hopen financiële steun te vinden bij de gemeenten, zodat burgers niet in de steek worden
gelaten met een dier in nood. Wij houden u op de hoogte.

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.
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