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EVEN VOORSTELLEN

STICHTING DIERENNOODHULP WEST NEDERLAND
Op 20 augustus 2015 is 
Stichting Dierennoodhulp 
West Nederland opgericht. 
Wij zijn een duurzame en 
maatschappelijk 
verantwoordelijke 
organisatie. Wij zijn geen 
commerciële instelling. Voor 
onze financiering zijn wij 
volledig afhankelijk van 
opbrengsten uit gereden 
ritten, donaties. giften en 
legaten.

Wij zijn geen onderdeel van 
een organistie, zoals de Dierenbescherming of een asiel. Door deze zelfstandigheid 
hebben we meer vrijheid van handelen. Zo kunnen wij u de beste hulp bieden. Dit maakt 
ook dat we er zelf volledig verantwoordelijk voor zijn dat er geld binnen komt en blijft 
komen. Zodat wij ons werk voort kunnen zetten. Ons werkgebied is Vlaardingen, 
Maassluis, Maasdijk, Hoek van Holland, Midden Delfland, de oevers van de Waterweg, de 
kust en een gedeelte van het Westland. Wij rijden met vier dierenambulances, voorzien 
van het nationaal keurmerk. Elke dierenambulance heeft medicinale zuurstof aan boord.
Onze vrijwilligers staan 24 uur per dag gedurende 7 dagen in de week voor u en het 
hulpbehoevend huisdier en alle wilde dieren klaar. Ook voor de zeezoogdieren langs de 
oevers van de  Waterweg en de kust. Al onze medewerkers leiden we intern op.

DOEL VAN DE STICHTING
Het geven van de eerste noodzakelijke zorg aan 
hulpbehoevende dieren. Zowel gehouden dieren, als in 
het wild levende dieren.
Voor de zeezoogdieren (zeehonden, dolfijnen en 
bruinvissen) is ons werkgebied de oevers van De 
Waterweg, de havens binnen het Botlekgebied en de kust 
bij Hoek van Holland.
Dieren van particulieren vervoeren wij tegen een redelijke 
vergoeding. Al dan niet in aanwezigheid van de eigenaar, 
of verzorger, vervoeren wij de dieren naar de gewenste, 
vereiste of noodzakelijke bestemming. Dat kan een 
dierenasiel, een daartoe geëigend opvangcentrum, een 
dierenarts of soortgelijke bestemming zijn.
Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door 
gedurende vierentwintig uur per dag en zeven dagen in 
de week paraat te zijn. 
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Wij rijden voor elk dier in nood. Groot of klein. Daarnaast zijn wij breed inzetbaar. Denk 
aan het vervoer van huisdieren en diereneigenaren naar de dierenarts of crematorium. 
Tegen betaling rijdt de dierenambulance in opdracht naar iedere gewenste bestemming in 
Nederland.

ZWERFDIEREN
Zwerfdieren lopen buiten rond. Of zijn door iemand opgevangen. Wij zoeken direct uit of 
het dier een eigenaar heeft. Meestal zijn dat honden of katten. Maar ook konijnen, kippen, 
cavia’s, andere knaagdieren, kooivogels of reptielen kunnen rondzwerven. Wij hebben een 

zeer groot netwerk om een eigenaar zo snel 
mogelijk op te sporen. Als de eigenaar is 
gevonden, brengen wij het dier direct naar 
het baasje. Is de eigenaar niet te vinden, 
dan wordt het dier naar een gespecialiseerd 
dierenasiel gebracht. Daar is het dan 
verzekerd van de allerbeste zorg. Maar de 
allerbeste plek voor een huisdier is natuurlijk 
gewoon thuis bij het baasje.
Is het dier ziek of gewond? Dan gaan we 
ermee naar de dierenarts voor de juiste 
behandeling. 
Vindt u een zwerfdier en vangt u het tijdelijk 
op? Dan hebben we een aantal tips om de 
opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Gevonden konijnen, knaagdieren of 
kooivogels moeten in een afgesloten doos 
(met luchtgaten), of kooi gehouden worden. 

Zodoende is het dier beschermd en voorkomt u dat het dier wegvliegt of vlucht.
Vindt u een gewonde hond of kat? Blijf u er dan alstublieft bij, totdat wij ter plaatse zijn. Dit 
ter geruststelling van het dier. Maar ook om te voorkomen dat het dier zich gaat 
verplaatsen, met alle verdere nare gevolgen voor het dier. Ook voorkomt u dat er meer 
ongelukken gebeuren, als het dierde de weg op kruipt. Als u bij het dier blijft, is dat prettig 
voor het dier, maar ook voor ons. Zo weten we zeker dat het dier er nog is, als wij met de 
dierenambulance ter plaatse aankomen.
Overleden dieren (zowel huisdieren als wilde dieren), die op de openbare weg liggen, of in 
het water, halen wij op. Dode huisdieren, waarvan de eigenaar niet bekend is, worden 
geregistreerd bij de stichting AMIVEDI. Het dode dier bewaren wij 14 dagen in de koeling, 
zodat de eigenaar nog tijd heeft om zijn dode huisdier op te sporen. De eigenaar kan dan 
zijn huisdier ophalen en op de juiste manier afscheid nemen.

GEWONDE DIEREN
Stichting Dierennoodhulp West Nederland verzorgt het vervoer van gewonde dieren. Wij 
rijden voor elk dier, groot of klein. Wij zijn gespecialiseerd in het vervoer van 
zeezoogdieren. Zeehonden brengen wij naar A Seal in Stellendam. Al onze 
dierenambulances zijn voorzien van medicinale zuurstof. Ook hebben wij de beschikking 
over een zuurstoftent, waarin wij een dier kunnen leggen tijdens het transport. 
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ZORG VOOR ZEEHONDEN
Regelmatig komen zeehonden 
op het strand even uitrusten. 
Of laten zij op het strand hun  
jong achter om daarna naar 
voedsel te zoeken. 
Zeehonden hebben op het 
strand dus niet altijd hulp 
nodig. Onderneem geen actie 
en bel ons op. Wij zullen 
beoordelen of de zeehond 
ziek of gezond is. Als het 
nodig is, nemen wij de 
zeehond mee. Belangrijk is 
dat u als toeschouwer gepaste 
afstand houdt. Jaag de 
zeehond niet het water in. Ga 
met de zeehond geen selfies 
maken. Houdt uw eigen hond 

aan de lijn en op afstand van de zeehond. De zeehond is een wild dier, dat behoorlijk kan 
bijten. Ook moet voorkomen worden dat de zeehond ziektekiemen overbrengt op de 
mens. Vaak is er bloed te zien bij de snuit. Dan heeft de zeehond last van longwormen. 
Hij moet dan naar de opvang gebracht worden om weer beter te worden. Bel ons op voor 
hulp (06-38456224). Wij werken nauw samen met Reddingsteam Zeedieren (RTZ). 

ZORG VOOR DOLFIJNEN
Bij dolfijnen geldt 
hetzelfde als bij de 
zeehond. Als een 
dolfijn in de branding 
ligt, is dat een signaal 
dat hij ziek is. Duw 
hem niet terug in zee, 
want dan kan hij 
verdrinken of zal hij 
een langzame dood 
sterven. Bescherm de 
dolfijn tegen de zon 
met natte handdoeken 
of T-shirt. Houdt het 
blaasgat bovenop de kop vrij. Zorg dat de dolfijn je steeds kan zien. Praat er rustig en 
zacht tegen, zodat hij weet waar u bent. Op deze manier wordt hij niet verrast door uw 
aanwezigheid. Kijk bij eeen dolfijn wel uit. Hij kan met zijn staart flink slaan. Bel ons op 
voor hulp (06-38456224). Wij werken nauw samen met SOS Dolfijn.
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Algemene eisen:
• Representatief, sociaal, klantvrienelijk
• Stressbestendig
• Ook in minder prettige omstandigheden goed functioneren
• Inlevend in het leed van andere mensen
• Affiniteit met dieren en mensen
• Goed kunnen samenwerken
• Flexibel. Kunnen improviseren
• Open houding om kennis op te doen en om kenniss te delen
• Woonachtig in het werkgebied
• Bereid om aangeboden cursussen te volgen en vrijwilligersbijeenkomsten bij

                    te wonen
• Goede fysieke conditie
• Leeftijd tussen 23 en 70 jaar
• Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Chauffeur:
• In het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs B
• Minimumleeftijd 23 jaar
• Eerste verantwoordelijke op de ambulance
• Verantwoordelijk omgaan met het materieel (je kunt hierop aangesproken

                    worden)
• Schoonhouden van het materieel
• Schadevrij kunnen rijden
• Volgen van rijvaardigheidstraining en herhaling
• Werken met TomTom-navigatiesysteem

Bijrijder:
• Verzorgen van een correcte administratie
• Ondersteunen van de chauffeur waar nodig
• Communicatie met centrale
• Minimumleeftijd 23 jaar
• Nauwkeurig

Bedenk voor u zich opgeeft:
• Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend
• Na aanmelding wordt op u gerekend
• Dierengeluk is uw salaris

Ook u kunt vrijwilliger worden. 
Belangstelling? Mail dan naar het e-mailadres info@dierennoodhulpwestnederland.nl. 
Vermeld in ieder geval uw contactgegevens (telefoonnummer, adres en woonplaats). De 
eerste vier weken zien wij als een proefperiode. U doet ervaring op door mee te rijden met 
ervaren vrijwilligers. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
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Wie is bij een ongeval als eerste ter plaatse om een dier te helpen?
Wie ontfermt zich over uit het nest gevallen vogeltjes?
Wie brengt u met de grootste zorg naar de dierenarts en weer thuis?
Wie haalt die kat, die al een hele dag in de boom zit, er uit?
Wie haalt de dode dieren van de straat?
Wie vangt de zwerfdieren als eerste liefdevol op?
Wie haalt uw overleden dier bij de dierenarts weg?
Wie brengt al die vogeltjes naar de vogelopvang?
Wie brengt al die knaagdiertjes naar de knaagdierenopvang?
Wie brengt de gevonden honden en katten naar het asiel?
Wie brengt u met uw overleden dier naar het crematorium of begraafplaats?
Wie brengt uw dier naar de destructie?
Wie staat er op braderieën voor extra geld?
Wie geeft voorlichting over dieren en het werk van de dierenambulance op scholen en 
klubs?
Wie krijgt de grote monden van burgers als het te lang duurt?
Wie betaalt de rekening bij de dierenarts van een zwervend ziek dier?
Wie schakelt de politie als eerste in bij een mishandeling van een dier?
Wie vangt de dieren als eerste op, als een deurwaarder bij een beslaglegging 
achtergelaten dieren in een huis aantreft?
Wie brengt dat gevondenh egeltje in nood naar de egelopvang?
Wie ontfermt zich over de dieren, die door de brandweer in een brandend huis zijn 
aangetroffen?
Wie zoekt de eigenaar op, als een verzorgingsdier op straat onbeheerd wordt 
aangetroffen?

Dit alles en nog veel meer voert de dierenambulance uit. En dit allemaal met een beperkte 
bijdrage van slechts enkele gemeenten en geen enkele subsidie van het Rijk.

Waar doen jullie het allemaal nog voor, hoor ik u denken. Vrijwilligers van de 
dierenambulance hebben alles over voor het dier. Niet alleen tijdens kantoortijden, maar 
24 uur per dag en 7 dagen in de week. Ook op zon- en feestdagen. Zonder enige 
vergoeding. Elke euro gaat dus naar de hulpverlening van het dier.

Help ons dit werk voort te zetten. Ga naar www.dierennoodhulpwestnederland.nl naar 
de webpagina “HELP ONS FINANCIEEL”. Elke bijdrage, hoe klein ook, is van harte 
welkom. De dieren zullen u daar dankbaar voor zijn.

EVEN EEN VRAAGJE
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OF BEL DE 
DIERENAMBULANCE.

06-38456224
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WANNEER BEL IK HET MELDNUMMER 144?

Bent u getuige van dierenmishandeling of 
dierenverwaarlozing? Bel dan het landelijk telefoonnummer 
144. 
Het meldnummer 144 is 7 dagen in de week 24 uur per dag 
bereikbaar. Is 144 om technische of andere redenen niet 
bereikbaar? Bel dan de politie via het landelijk nummer 
0900-8844. Of voor spoed 112.

DIERENMISHANDELING
Er is sprake van dierenmishandeling wanneer een dader opzettelijk een dier pijn doet of 
verwondt.

DIERENVERWAARLOZING
Bij verwaarlozing van dieren kunt u denken aan onvoldoende of geen water en/of 
medische zorg. Of als de vacht, nagels, hoeven of het gebit niet worden verzorgd.

SLECHTE HUISVESTING
Bij slechte huisvestging kunt u denken aan een hond, die buiten zit in een veel te klein 
hok.

In alle overige gevallen belt u met het landelijk nummer van de Dierenambulances en 
Dierenhulpdiensten 0900-0245.
Woont u in Midden-Delfland, Vlaardingen, Maassluis, Maasdijk of Hoek van Holland? Dan 
kunt u ons direct bellen via het telefoonnummet 06-38456224.

WANNEER BEL IK HET MELDNUMMER 144?
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SCHENKEN AAN EEN GOED DOEL
Geven aan de dierenambulance is geven aan een goed doel. Vaak wordt vergeten dat er 
in Nederland nog veel dierenleed is. Eén van de organisaties, die zich inspant om dieren in 
nood te helpen, is Dierennoodhulp West Nederland.
Wij verlenen eerste hulp aan gewonde en zieke dieren. Zowel huisdieren, wilde dieren als 
zeezoogdieren (zeehonden, dolfijnen en bruinvissen). Direct na de eerste hulp worden de 
dieren vervoerd naar de dierenartsen of dierenklinieken, als dat nodig is. Daarna volgt het 
transport naar de juiste opvang voor het dier. De dierenambulances van Dierennoodhulp 
West Nederland hebben een zeer uitgebreid netwerk van dierenartsen, gespecialiseerde 
dierenasielen en diverse organisaties om verdwaalde verzorgingsdieren weer terug te 
brengen naar de eigenaar.

Een dierenambulance doet wat een gewone ambulance ook doet. 
Maar dan voor dieren. Bij ons is elke dierenambulance voorzien van 
medicinale zuurstof, zodat wij dieren met ademhalingsmoeilijkheden 
verantwoord kunnen vervoeren. Begin jaren 80 begonnen de eerste 
dierenambulances hun werk te doen. Een dierenambulance zorgt 
voor het welzijn van zowel huisdieren als wilde dieren. Een 
dierenambulance heeft zodoende aan de ene kant een sociale 
functie en aan de andere kant een natuurbeschermingsfunctie.

Ruim 90% van het dierenleed wordt veroorzaakt door de mens. Het is dan ook niet teveel 
gevraagd dat wij iets terug doen voor het dier. Hulp aan een dier in nood is een kwestie 
van beschaving. Ons motto is dan ook: SAMEN VOOR DIEREN.
Onze dierenambulancedienst is afhankelijk van giften, donaties en collectes. Alle 

medewerkers, inclusief het bestuur, werken als vrijwilliger. 
Zodoende wordt elke euro besteed aan de nodige 
hulpverlenning van het dier in nood.
Wij vragen u om ons als donateur te ondersteunen. U 
krijgt dan elk kwartaal onze nieuwsbrief toegestuurd. U 
blijft zelf baas over uw bankrekening en kunt elk moment 
weer stoppen met uw donatie. U bent als donateur niets 
verplicht.

Wij zijn een ANBI-instelling. Dat betekent dat u uw schenking als gift af kunt trekken van 
uw aangifte inkomstenbelasting. Als bedrijf kunt u uw gift in mindering brengen op de 
winst. 
Ga naar onze website www.dierennoodhulpwestnederland.nl naar de webpagina “HELP 
ONS FINANCIEEL”. Of stuur een email naar info@dierennoodhulpwestnederland.nl.

De dieren zullen u daar dankbaar voor zijn!
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WAT KUNT U VOOR ONS DOEN?
Stichting Dierennoodhulp West Nederland is voor de financiering van de 
dierenambulances afhankelijk van sposoring, donaties, giften, acties en eigen initiatieven. 
Het werk van onze vrijwilligers is van onschatbare waarde. Zij steken een groot deel van 
hun vrije tijd in het werk op de dierenambulances. Vaak naast een betaalde baan. 
Maar uw steun kunnen we ook hard gebruiken! Particulieren, bedrijven, scholen, 
verenigingen en clubs kunnen ons steunen door zelf een actie op te zetten. Uiteraard 
zullen wij u daar bij helpen, als u dat wenst.

Hoe organiseer ik een sponsorloop?
Wilt u iets doen voor onze dierenambulances? Heeft u zin om een sponsorloop te 

organiseren? Kijk dan naar onderstaande tips, die u hierbij kunnen helpen.
• Kondig de actiedatum tijdig aan
• Vertel iedereen over ons en wat wij willen bereiken
• Maak reclame voor de sponsorloop. De plaats, het parcours, etc.
• Zet het parcours van tevoren uit
• Regel vrijwilligers voor de beveiliging, om te stempelen, drinken uitdelen, etc.
• Teken alle lijsten af. Noteer de gehaalde bedragen en benadruk de 

inleverdatum voor het geld nog eens
• Maak, nadat alle gelden zijn ingeleverd, het opgehaalde bedrag groots 

bekend! Als het lukt met een bericht (en foto) in de krant. Wij zijn uiteraard 
altijd bereid om een cheque in ontvangst te nemen!

Nog vragen? Mail dan even naar info@dierennoodhulpwestnederland.nl, of bel 
06-38456224.

Wilt u iets geven bij een bijzondere gebeurtenis?
U kunt bij uw verjaardag, huwelijk, een overlijden, opening van een zaak, of bij uw 
afscheid in plaats van bloemen of cadeaus vragen om een financiële bijdrage voor 
Dierennoodhulp West Nederland. 
Wij hebben dan wel een collectebus die u kunt plaatsen. 
U kunt de opbrengst ook overmaken op onze bankrekening NL33 INGB 00069734 35 
ten name van Dierennoodhulp West Nederland. Ook hier zijn wij bereid om bij een 
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TIPS VOORDAT UW HUISDIER WELLICHT VERMIST RAAKT
• het is aan te bevelen om een aantal maatregelen te nemen, voordat uw 

huisdier plotseling verdwijnt.
• maak meerdere duidelijke digitale foto’s van uw huisdier. Zorg ervoor dat de 

kop, vacht en poten goed te zien zijn.
• maak alvast een goede beschrijving van uw huisdier, zoals bijzondere 

kenmerken (bijvoorbeeld witte bef, witte sokjes, 2 kleuren ogen, hap uit linker 
oor, etc.).

• laat uw huisdier castreren/steriliseren. Dat voorkomt het weglopen en het 
oplopen van allerlei ziektes, verwondingen door vechtpartijen en ongewenst 
nestje.

• sinds 1 april 2013 is het chippen van honden, die na deze datum 
geboren zijn, verplicht.

• Controleer zelf of de chip bij de databank op www.chipnummer.nl goed 
geregistreerd is (juiste telefoonnummer en adres).

• het chippen van katten is helaas nog niet verplicht. Slechts 14% van alle 
katten is gechipt, terwijl bij ons de meeste vermiste dieren katten zijn. 
Doe dat wel, waardoor u de vindkans bij vermissing enorm vergoot. Dit 
voorkomt ook hoge kosten van opvang in een asiel.Chip ook uw 
binnenkat.

• zorg dat de hond een penning of adreskoker met belangrijke gegevens bij 
zich draagt. Hang deze koker of penning aan het tuigje of de halsband. Zorg 
dat het kokertje niet open gaat (beetje nagellak gebruiken bij het 
dichtschroeven).

• houdt ramen en deuren dicht om ontsnapping te voorkomen.

speciale gebeurtenis een cheque in ontvangst te nemen.

Wilt u met uw bedrijf meedoen?
Voor bedrijven zijn er verschillende mogelijkheden. Een eenmalige donatie bij een speciale 
gelegenheid zoals bij een jubileum of opening van een nieuw pand. Ook een 
salarisdonatie is mogelijk.
Bij winkels, apotheken, benzinestations en andere bedrijven kunnen wij collectebussen 
plaatsen. Ook is er de mogelijkheid om in natura te schenken. Of een  loterij te houden. U 
kunt door middel van structurele bedrijfssponsoring meehelpen aan de hulpverlening voor 
dieren in nood.
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Elke jaarwisseling raken honderden honden en katten door knallend vuurwerk vermist. 
Gemiddeld ontvangt Amivedi rond de 1000 meldingen van vermiste dieren op 31 
december en 1 januari. Dat is 2x zoveel meldingen van vermissing, dan op een normale 
dag.

WAT KUNT U VOOR UW HUISDIER DOEN?
• houd uw dieren binnen. Sluit ramen 

en gordijnen. Doe het licht aan in de 
ruimten waar uw dier kan komen. 
Dat maakt de lichtflitsen van het 
vuurwerk minder intensief. Zet wat 
(bij voorkeur klassieke) muziek van 
radio of TV aan. Let er wel op dat 
het een zender moet zijn zonder 
vuurwerk.

• sluit het kattenluikje.
• geeft katten de gelegenheid om 

weg te kruipen. Bijvoorbeeld onder 
het bed in de slaapkamer. Ook de 
kelder kan een goede plaats zijn.

• honden op oudejaarsavond ruim 
voor 24.00 uur aangelijnd uitlaten. 
Ontwijk groepjes mensen, die 

mogelijk al vroeg vuurwerk afsteken. 
• zorg er voor dat uw huisdier een kokertje om zijn nek heeft met uw naam en 

telefoonnummer. Nog beter is het om het dier te chippen.
• blijf zelf thuis. Steek zelf geen vuurwerk af. Rustig blijven, zodat de hond of 

kat steun aan u heeft.
• vogels in een kooi kunnen paniekerig reageren op geknal van vuurwerk. Een 

dik deken over de kooi helpt soms. Maar een rustig plekje (bijvoorbeeld in de 
kelderkast) is vaak nog beter.

• ga naar een plaats, waar weinig vuurwerk wordt afgestoken. Bijvoorbeeld op 
het platteland.

VUURWERK EN HUISDIEREN
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ZIEKE OF GEWONDE EGELS

HOE ZIET EEN EGEL ERUIT?
Een gezonde volgroeide egel 
weegt tussen de 800 en 1200 
gram. De snuit is net als het 
ondergedeelte behaard. De 
minimaal 6000 stekels, 
waarmee rug en kop zijn bedekt, 
bieden meestal bescherming 
genoeg. De egel kan zich 
namelijk tot een bal oprollen. 
Dan is er van kop en poten niets 
meer te zien. Met zijn bolle 
zwarte kraaloogjes ziet de egel 
slecht. Des te beter kan hij 
ruiken en horen. In gezonde 
toestand heeft hij een natte 
neus. Er is geen verschil in 
grootte tussen een mannetje en 

een vrouwtje. 
Gezonde egels laten zich overdag meestal niet zien. Een egel is een nachtdier. Een 
uitzondering hierop zijn de zogende vrouwtjes. Die gaan tijdens de zoogperiode nog wel 
eens overdag even op pad om wat eten op te scharrelen. Het zogen kost immers veel 
energie.

Laat jonge egeltjes altijd met rust. Pak ze niet op. Overleg EERST met de egelopvang. 
Moeders zijn soms een hele poos weg en het is niet erg voor de jongen om een poosje 
alleen te zijn. Heel jammer als ze dan worden weggehaald. En moeder komt daarna bij 
een leeg nest.

WINTERSLAAP
Omdat er in de winter geen eten voor egels is te vinden, gaan ze in winterslaap. Hun 
temperatuur gaat omlaag, ademhaling en hartslag vertragen en ze gaan, afhankelijk van 
het weer, van december tot en met maart lekker in winterslaap.
Egels, die tijdens de winterslaap wakker worden, zijn meestal ziek en moeten naar de 
egelopvang worden gebracht. Vaak zijn ze dan te mager, doordat ze voor de winterslaap al 
een worminfectie hadden. 
Helaas zijn er ook vaak egels met zeer slechte gebitten, die niet voldoende hebben 
kunnen eten en halverwege de winterslaap van honger en uitputting wakker worden.

WELKE EGELS HEBBEN HULP NODIG?
Hulp hebben de egels nodig, die:

• gewond zijn
• overdag buiten lopen, vooral in de winter
• door een hond zijn gebeten
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Een gezonde egel kijkt helder uit zijn kraaloogjes, 
heeft een natte neus, maakt een levendige indruk 
en rolt zich op bij aanraking.

Egels, die ’s nachts en in de avond- of 
ochtendschemering rustig rond scharrelen, 
moeten natuurlijk met rust gelaten worden.

GEEF EGELS NOOIT MELK!!!
Mensen zijn geneigd om egeltjes melk te geven. 
Doe dat niet! 
Ze kunnen niet tegen de suiker (lactose), die in 
melk zit en krijgen daardoor heftige diarree. Dat 
heeft tot gevolg dat ze ernstig kunnen uitdrogen. 
Ze kunnen er zelfs aan sterven. Geef allen een 

schoteltje water. Bij droog en warm weer zet u een waterbakje in de tuin. Bij droog weer 
zullen de regenwormen dieper in de grond kruipen. De egels kunnen er dan moeilijk bij. 
Zet een bakje kattenvoer in de tuin en de egel zal dat in dankbaarheid opeten. De 
volgende dag zal hij terugkeren om te kijken of u al weer een nieuw bakje voer neer hebt 
gezet. 

Wat moet u doen als u een vleermuis vindt? Het antwoord is afhankelijk van de situatie.
OP DE GROND
Raak een vleermuis nooit met 
blote handen aan. De vleermuis 
voelt zich bedreigd en zal u 
proberen te bijten. Vaak komt  
hondsdolheid (rabiës) voor. Neem 
daarom geen risico. Dit kan 
levensbedreigend voor u zijn.
HANGT AAN DE MUUR OF 
BOOM

In mei, juni en juli kan het een jong dier zijn. Dit jong wordt vaak weer opgehaald door de  
ouders. In de seizoenstrek vliegt een vleermuis wel 70/80 kilometer. Dan rust hij vaak even 
uit. Als dit geen overlast geeft, gewoon laten zitten. Wordt hij bedreigt door een kat? Bel 
ons dan op.
ER VLIEGT/HANGT EEN VLEERMUIS BINNEN
Probeer een vleermuis niet te vangen als hij vliegt. Zet een raam en/of deur open. Dat is 
meestal voldoende. Lukt dit niet? Bel ons dan op.
VANGINSTRUCTIE
Een veilige manier om een verzwakte of gewonde vleermuis te vangen is het volgende. 
Benader hem langzaam, zodat hij niet schrikt. Plaats voorzichtig een bij voorkeur 
doorzichtige kom, of potje, blikje of doosje over de vleermuis. Schuif langzaam een 
kartonnetje achter/onder de kom, het blikje of doosje. De vleermuis is gevangen. Bel ons 
daarna direct op.

VLEERMUIS GEVONDEN
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UW TESTAMENT VOOR WELZIJN VAN DE DIEREN
U kunt ons helpen op het moment dat u er niet meer bent. Dit 
kunt u doen door Stichting Dierennoodhulp West Nederland 
op te nemen in uw testament. Of u geeft een legaat. Een 
mooie gedachte. Want ook op deze bijzondere wijze kunt u 
dieren blijven helpen.
 
Mogelijkheden voor nalaten aan Stichting 
Dierennoodhulp West Nederland
Wilt u graag een aanvullend legaat opstellen of een 

meerjarige schenking doen? Neem dan contact op met een notaris. Die heeft een aantal 
praktische gegevens van Stichting Dierennoodhulp West Nederland nodig. U vindt ze 
hieronder:

Notarisinformatie
Statuaire naam: Stichting Dierennoodhulp West Nederland
Vestigingsplaats: Maassluis
Kamer van Koophandel: 639509828
RSIN: 855465827
ANBI-verklaring: Ja

Volgens bovenstaande gegevens kunt u vrij van erfbelasting nalaten. Alle medewerkers 
werken zonder enige vergoeding als vrijwilliger bij onze stichting. Daardoor komt elke euro 
volledig ten goede aan de dieren.

HUISDIERENCREMATORIUM

We hopen allemaal dat het niet gebeurt, maar er is 
altijd een moment in het leven dat afscheid nemen van 
een dier onvermijdelijk is. Mocht dit moment toch zijn 
aangebroken, dan staan wij voor u klaar om samen 
met u er voor te zorgen dat uw waardevolle vriend een 
waardig afscheid krijgt. Onze dierenambulances rijden 
naar Huisdierencrematorium Het Hoeksche Hof in 
Numansdorp. Bij dit crematorium bepaalt u zelf hoe u 
afscheid wenst te nemen van uw huisdier. 
Crematorium Het Hoeksche Hof stelt alles in het werk 
om aan uw wensen tegemoet te komen. Heeft u al 

eerder afscheid van uw huisdier genomen? Dan kunt u uw wensen aan de dierenarts 
doorgeven. Wij zullen er voor zorgen dat de crematie precies verloopt, zoals u in gedachte 
had. Heeft u de behoefte om een foto en persoonlijke tekst achter te laten, dan kunt u dat 
op de website van Het Hoeksche Hof onder het item “in memoriam” achter laten. Zie 
www.hethoekschehof.nl.
Overlijdt uw huisdier bij een dierenarts, dan halen wij uw huisdier bij de dierenarts op. U 
kunt uw huisdier natuurlijk ook zelf naar Het Hoeksche Hof brengen. Komt uw huisdier 
thuis te overlijden, dan halen wij uw huisdier thuis bij u op.
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