WIJ ZIJN DRINGEND OP
ZOEK NAAR
ONDERDAK!
In het jaar 2015 startte de Stichting slechts in een
garagebox. Nu verblijven wij al een aantal jaren
op het bedrijventerrein van J.P. Isolatie BV, Korte
Kruisweg 64 in Maasdijk. Hier worden wij elke
dag zeer gastvrij ontvangen. J.P. Isolatie BV
heeft ons een portakabin unit, een
opslagcontainer en een een buitenterreintje beschikbaar gesteld. Water en elektriciteit is gratis.
We kunnen wel zeggen dat J.P. Isolatie BV onze hoofdsponsor is. Dankzij dit bedrijf hebben wij
ons kunnen ontwikkelen tot een een zeer goed functionerend bedrijf. Met vier professionele
dierenambulances, die 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor alle inwoners van MiddenDelfland, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland en een gedeelte van het Westland klaar
staan. Wij staan er om bekend dat wij korte aanrijtijden hebben, zodat wij de dieren en de
diereneigenaren in nood snel kunnen helpen.
Het bedrijf ontwikkelt zich zeer snel. Het wordt tijd dat wij zelfstandige huisvesting zoeken. Onze
wensen zijn bescheiden. We zoeken in Vlaardingen of Maassluis een gebouw, een bedrijfsruimte
of loods, waar wij een plekje hebben om te zitten en een kop koffie kunnen zetten. Verder is ook
wat opslagruimte nodig en een plekje waar wij de aanhanger kunnen plaatsen. Ook alleen een
stukje grond is welkom, waar wij een portakabin op kunnen plaatsen.
Wie kan ons helpen? Dit moet toch ergens mogelijk zijn? Heeft u iets voor ons, of weet u iemand
die ons misschien kan helpen? Bel ons dan direct op (06-38456224), of stuur een email naar
info@dierennoodhulpwestnederland.nl

HELP ONS!!

HELP ONS!!
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 een 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-westnederland/over-ons.

Probeer ook eens onderstaande QR codes 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 een bedrag overmaken naar
NL33 INGB 000693435, ten name van de Stichting Dierennoodhulp West Nederland.
Maar nu bestaat ook de QR-kassa. Hoe het werkt? Probeer het zelf.
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 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.

Doormiddel van het scannen van deze QRcode komt u direct bij Geef.nl voor het doen
van een donatie.
U kunt ook gewoon op de QR code klikken.

