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VOORWOORD
Qua vogels blijft de duif de vogel-
soort die we het meest binnen 
krijgen omdat deze het hele jaar 
door broedt. 

Bijzonder was de nachtzwaluw. 
Wàt een prachtvogel, die ik 
voor het eerst in mijn loopbaan 
bij de dierenambulance ben 
tegengekomen.

De aankomende maanden gaan 
we uitkijken naar een nieuwe 
bus! De inboedel is hiervoor 
al aanwezig en met hulp van 
sponsoren hopen wij dit voor 
1 januari 2022 te kunnen 
realiseren.

We danken u voor uw donatie en 
wensen u veel kijk- en leesplezier 
toe.

Daniëlle Fränkel
Voorzitter DGV

Nu het seizoen van de jonge 
vogeltjes ten einde loopt kunnen we 
ons gaan voorbereiden op 2022. 
De winterperiode gaan we besteden 
aan opleidingen zodat we er in mei 
weer klaar voor staan. 
Dit jaar is het jaar van de vele kittens 
die we opgehaald hebben. 
Doordat er vorig jaar ivm de 
coronacrissis weinig mensen naar de 
camping gingen, werden de nestjes 
van de verwilderde katten niet 
opgemerkt, waardoor er nu dus veel 
meer geboren zijn. 
Door de verandering van het klimaat 
zien we meer vliegeneitjes en maden 
op verzwakte diertjes dan ons lief 
is, maar ook daar leren wij mee 
omgaan.
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Deze reebok had zich vastgelopen in een doelnet. 

Onze collega Esther heeft het diertje vakkundig bevrijd, waarna de reebok zijn weg 
weer kon vervolgen.

REEBOK
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“NATTEVOETENWERK”

Op het moment dat jullie dit lezen, zijn de temperaturen buiten een stuk hoger dan 
een paar maanden geleden. Weten jullie het nog? 

Eind maart hadden we temperaturen van ruim 20 graden. Slechts een week later, 
begin april, vroor het ‘snachts en hadden we fl inke sneeuw- en hagelbuien overdag! 
De natuur was daar niet op berekend en sommige dieren kwamen daardoor in de 
problemen. Dat merkten wij ook tijdens onze dienst.

Zaterdag 10 April kregen mijn collega Ron, stagiaire Mariska en ik een melding uit 
Ede dat er drie jonge eendjes in nood waren. Ze zaten op een houten plank in een 
kleine vijver bij een bedrijfspand. De nog hele jonge eendjes waren verlaten door 
hun moeder en twee anderen hadden de vrieskou al niet overleefd. De vraag was 
natuurlijk of wij deze kleintjes uit het water konden halen.

Normaal gesproken krijg je jonge eendjes, als ze in het water zitten, niet gauw te 
pakken. Ze zijn namelijk razendsnel! 

Gelukkig zaten deze drie kleintjes op een plateau in een kleine vijver, ongeveer 2 
meter van de waterkant. Dicht tegen elkaar aangekropen voor wat warmte, zaten ze 
precies middenin het vijvertje. En dan wordt het toch echt wel een uitdaging om ze 
daar vandaan te krijgen! 

4
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Eigenlijk was er maar 1 oplossing mogelijk; door het water er naar toe lopen en ze 
daar vangen. Ons schepnet was wel lang genoeg, maar daar kropen ze natuurlijk niet 
vanzelf in. Bovendien zaten ze maar twee meter uit de kant, maar ik moest wel eerst 
langs een hele smalle richel lopen en proberen niet helemaal in het water te vallen. 
Gelukkig ging dat goed. Met mijn schepnet peilde ik hoe diep de vijver was. Het leek 
mee te vallen, dus schoenen uit, sokken uit, mijn broek opgerold en met de voetjes in 
het water.

Dat was een ahhhhh...momentje! Het water was echt ijskoud en ik stond toch nog 
tot aan mijn knieën in het water. Het voelde glibberig aan onder mijn voeten, maar 
langzaam schuifelde ik naar de bibberende eendjes toe. Snel het net erover en ze in 
een door mijn collega aangegeven bak gezet. Missie geslaagd!

Snel de kleintjes op een warme kruik gezet en naar een collega gereden met een 
couveuse, zodat ze op krachten konden komen. Ze waren gered van de vrieskou, 
daar had ik graag een nat pak voor over. 

De volgende dag zijn de kleintjes met z’n allen naar de vogelopvang in Naarden 
gebracht.

Al met al was het die zaterdagochtend weer een 
bijzondere dienst op de Dierenambulance!

 Ron, Mariska en Esther
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Op 17 maart kregen wij een melding van een ontsnapte serval. 

Samen met de hondenzoekgroep zijn we de hele dag in touw geweest om dit dier 
veilig te stellen en rond 21.00 uur was Kimo weer met haar baasje herenigd. 

Dankbaar zijn we alle mensen die zich die dag belangeloos hebben ingezet om 
dit mooie dier veilig te stellen. In één woord geweldig!

KIMO

7

da gelderse vallei 2021-02.indd   7 23-9-2021   17:18:51



“INTERVIEW”
Naast onze vaste rubriek waarin 
we een vrijwilliger nader aan u 
voorstellen, leek het ons leuk om 
dit ook te doen met dierenartsen 
en andere personen die dicht bij 
de dierenambulance staan. In deze 
vaste rubriek, deze keer Wendy van 
der Steen.

Wat is uw beroep?
Vakbekwaam medewerker 
Dierverzorging.

Waarom heeft u voor dit beroep 
gekozen?
Verzorging van hulpbehoevende dieren 
is met de paplepel ingegoten.

Welke opleiding is hier voor nodig 
en hoelang duurt deze opleiding?
MBO-opleiding Vakbekwaam 
medewerker Dierverzorgjng, 3-4 jaar.

Naast mooie, lieve en schattige 
momenten zijn er ook mindere 
momenten, hoe gaat u hiermee om?
Na 18 jaar een opvang runnen, kijk je 
niet snel meer ergens van op...alleen 
wennen doet het nooit! Je leert vanzelf 
wat meer afstand te nemen van 
gruwelijkheden, anders kan je dit werk 
niet doen. Even de ‘emotieknop’ uit en 
direct handelen.

Wat is u tot nu toe meest 
bijgebleven?
Dat zijn veel zaken. Over het 
algemeen gesproken ... de veerkracht 
en het doorzettingsvermogen van 
dieren.

Heeft u naast uw beroep ook nog 
hobby`s, zo ja welke?
Dit vrijwilligerswerk is mijn hobby. 

Daarbuiten geniet ik van de natuur, 
schrijf ik graag en probeer wat te  
schilderen, tekenen en houtbewerken. 
Het mag nog geen naam hebben!
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Waar kan de dierenambulance zoal
mee terecht bij u?
Ik ben gastgezin voor de jongste 
kittens (vanaf geboorte tot ca. 4-5 
weken) van twee asielen, te weten 
Dierentehuis Zeist e.o. en Dierentehuis 
De Hof van Ede. 

Door de brede opleiding van de 
Dierverzorging komen tevens jonge/
zieke dieren (bv vogels, egel, 
eekhoorns) bij mij voor de avond-/
nachtopvang als de gespecialiseerde 
opvangcentra gesloten zijn. 
Deze dieren krijgen wat extra aandacht 
tijdens de nacht. De volgende ochtend 
gaan deze dieren z.s.m. door naar de 
juiste centra.

Hoe ervaart u de samenwerking 
met de dierenambulance en haar 
vrijwilligers?
Die is goed te noemen. Samen (met 
de melder uiteraard) zijn wij bezig een 
dier z.s.m. de juiste hulp te bieden. 

Tot slot,
Wat zou u lezers adviseren als ze 
overwegen om een opleiding/werk 
te gaan doen met betrekking op uw 
beroepsgroep, en waarom.
Vergeet NOOIT om een dier DIER te 
laten zijn met al zijn specifi eke   
gedragskenmerken. Vermenselijk een  
dier niet. Toen mijn opvang tevens een 
Aequor opleidingsbedrijf was, leerde ik 
de stagiaires dat een dier in de opvang 
niet meer zielig is. Dat verminderde de 
emoties iets en dus kon er gerichter 
aan de behandeling van het dier 
worden gewerkt.
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MALI

Mali.....angstig, mooi en een tikje verwilderd

Toen we hem op 28 juni vonden in de wielkast van een busje was hij erg angstig en 
bleek zijn achterkant niet in orde. Na uitgebreid onderzoek door de dierenarts bleek 
dat hij zijn achterpootje had gebroken.

Arme Mali, zo jong al zwervend op straat en nu ook nog eens gewond. 
 
Zoals jullie begrijpen konden wij dit arme zieltje niet aan zijn lot overlaten en hebben 
we hem laten opereren omdat ook hij een kans op een beter leven verdient. 
Mali is geopereerd en er is een pin in zijn gebroken pootje geplaatst. 
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Op 5 juli zijn we met hem terug gegaan naar de dierenarts voor controle. 
De dierenarts was verbaasd dat hij in korte tijd zo veranderd was. Een week 
geleden was hij nog angstig en wat verwilderd en nu liet hij alle onderzoeken rustig 
gebeuren. 
 
De wond zag er netjes uit en hij was in 1 week al ongeveer 200 gram aangekomen.. 
De hechtingen zijn eruit gehaald en twee weken later moest hij terugkomen voor 
een röntgenfoto om te kijken of de pin zijn werk had gedaan. 

16 juli mocht Mali terugkomen bij de dierenarts voor controle. Helaas bleek hier 
dat het bot nog niet goed genoeg was gegroeid en de pin moet dus voorlopig nog 
blijven zitten.

Het goede nieuws is dat hij op 18 juli naar zijn nieuwe huisje is gegaan waar hij 
maar liefst 4 broertjes en zusjes heeft! 
De komende paar weken moet hij het nog rustig aan doen, maar daarna kan zijn 
leven eindelijk beginnen!

Wij bedanken namens 
Mali iedereen die 
heeft geholpen zijn 
operatie te financieren! 
 
Eind goed, al goed!

11

da gelderse vallei 2021-02.indd   11 23-9-2021   17:19:12



REEKALFJE 

Daniëlle had het geluk een reekalfje van heel dichtbij te zien.  ”Dat was toch wel 
even ontroerend hoor. Zo jong had ik een kalfje nog nooit gezien, laat staan van zo 
dichtbij.”

We kregen overigens de melding dat er een roofvogel vast zat op de grond. Al snel 
bleek het dus om een reekalf te gaan. 

Het is belangrijk is om snel te werk te gaan en het diertje op dezelfde plek of de 
directe omgeving achter te laten. De moeder is vaak nog in de buurt. Als we er lang 
over doen, dan kan het zijn dat de moeder verjaagd wordt en het kalf het daardoor 
niet gaat redden. Dat is ook de reden dat we het kalfje met handschoenen aan 
hebben bevrijd. Zo, dat we geen geur op het diertje achterlieten. We hebben de 
moeder niet gezien, maar ze was vast in de buurt.

In de lente gebeurt het vaker dat jonge dieren dicht langs wandelpaden en fi ets-
routes liggen. Meestal als er iets gebeurt waardoor de moeder schrikt. 

Zij rent dan weg en en geeft het jong de opdracht om te gaan liggen. Vandaar dat 
we vooral reekalfjes op de gekste plekken aantreff en. Als het gevaar geweken 
is haalt de moeder het jong weer op. Dus als u een jong langs of op een pad 
ziet liggen, doet u er goed aan om het dier te laten liggen en de weg meteen te 
vervolgen. Des te sneller u weg bent, des te eerder zal de moeder het dier weer 
ophalen.

13
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Kijk voor meer verhalen van vrijwilligers op onze Facebookpagina!

Vanaf 29 mei 2021 was Snorre vermist en 13 juli bij een chipcontrole in 
Bennekom konden wij de eigenaren berichten dat hij was gevonden!

Een aantal kilo's lichter maar verder gezond. 

Vol enthousiasme brachten onze collega's Snorre weer thuis in Wageningen. 
Hier zal hij rustig van zijn avontuur kunnen herstellen.

SNORRE

14
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VOORSTELLEN
Vertel eens iets over jezelf?
Ik ben Bert Toonstra, geboren en 
getogen in Drachten (Friesland) in 
1969. In 1995 vanwege het werk naar 
het midden van het land verhuisd 
en daarbij in Ede beland en waar ik 
nog steeds woonachtig ben.  Ik ben 
werkzaam bij een Amerikaans bedrijf 
als IT architect en ‘field CTO’. Hoewel 
de klanten voornamelijk in Nederland 
zitten was ik ook regelmatig in het 
buitenland.  ‘Was’ want vanwege 
Covid-19 werk ik voornamelijk vanuit 
huis. 
Naast werk heb ik ook nog een prive 
leven. Ben getrouwd en vader van een 
zoon genaamd Peter die inmiddels 
24 is. En natuurlijk hebben we ook 
huisdieren.  Misty is onze 14 jarig 
poes die dol is op aandacht.  Buiten 
in een grote ren lopen konijnen 
Wessel (7) en Pleun (3) rond.  Beide 
dol op graven alhoewel voor Wessel 
vanwege de leeftijd heerlijk dutten ook 
een belangrijke bezigheid is.  En dan 
hebben we nog diverse vissen in de 
vijver rondzwemmen. Samen met wat 
salamanders en een paar kikkers.

Waarom ben je vrijwilliger bij de 
Dierenambulance geworden en wat 
doe je? 
Toen onze poes Ziva van anderhalf 
in 2017 vermist werd kwamen we in 
contact met de dierenambulance.  Zij 
hadden haar gevonden en we hebben 
afgesproken om op de Elleboog te 
komen voor identificatie. De werkwijze 
en respectvolle manier hoe dat toen 
gegaan is heeft een grote indruk op mij 
gemaakt. Ik kende de DGV al wel want 
een goede kennis reed als chauffeur 
en vertelde daar altijd enthousiast 
over. 

Ik was vanaf 2010 betrokken bij een 
groot renovatieproject welke in 2016 
afgerond was en door het contact 
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met de DGV leek het mij leuk om 
me nu dan daarvoor in te zetten. En 
aangezien ik dol ben op autorijden 
leek chauffeur mij een passende taak.
Vanwege mijn werk en het reizen was 
het lastig om op vaste dagdelen te 
rijden, dus werd  mijn taak ‘hand- en 
spandiensten’. Concreet betekende dit 
‘s avonds dieren naar de vogel opvang 
in Soest of Naarden brengen En soms 
viel ik in als een chauffeur een avond 
niet kon rijden. 

Sinds maart 2020 rij ik vaste avond-
diensten die tegenwoordig vooral op 
maandag- en dinsdagavond zijn.  

Wat is je tot nu toe meest bijge-
bleven? 
Op een avond in mei stond er nog 
een melding van de ochtend open, 
namelijk een aangereden kat die in de 
berm zou liggen langs de N224.  Het 
was inmiddels donker geworden en 
we konden de kat niet vinden. Nadat 
we de bus geparkeerd hadden kwam 
er een man aangerend. Op sokken! 
Met de vraag wat we daar aan het 
doen waren en of we misschien op 
zoek waren naar een zwart-witte kat. 
Hij miste zijn kat al sinds die ochtend 
en was net teruggekomen van een 

zoektocht.  Had schoenen uit gedaan en 
zag toen onze bus en bedacht zich geen 
moment en was naar ons toegerend.  
Door het gras en over de N224.  
De kleur wisten we niet, maar wel dat er 
een melding was van een aangereden 
kat en dat hij wellicht beter even kon 
wachten, want het zag er waarschijnlijk 
niet goed uit.  De man wilde er niet van 
weten en liep snel met ons mee om 
inderdaad zijn eigen kat te ontdekken.  
Om vervolgens intens verdrietig op zijn 
knieen te vallen.  Deze kat was zijn 
huisgenootje en maatje en lag er nu 
zwaar gehavend bij door een aanrijding. 
Iets waar hij al bang voor was en haar 
daarom voornamelijk binnen gehouden 
had.  

Deze gebeurtenis had al veel indruk 
gemaakt, echter in augustus kregen we 
wederom een melding van een aange-
reden kat. Toen we deze terugbrachten 
bleek de eigenaar dezelfde man te zijn en 
de aangereden kat het zusje te zijn.   
Heel triest.   
 
Hoe nuttig vind je het werk, en kun je 
hier wat dieper op in gaan? 
Het werk is zeer nuttig om heel veel 
redenen.  Allereerst het helpen van zieke, 
gewonde of jonge dieren en zorgen dat 
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deze weer beter kunnen worden.  
Helaas zijn er ook situaties waarbij de 
verwondingen te erg zijn.  Ook dan is 
het werk nuttig maar vooral om pijn 
en lijden te beperken.  Naast het hulp 
verlenen aan dieren is een deel van 
de werkzaamheden het thuisbrengen 
van gevonden dieren.  En als er geen 
eigenaar bekend is het brengen naar 
het asiel waar het verzorgd wordt.  

En daarnaast hebben we serviceritten 
waarbij we bijvoorbeeld overleden 
honden thuis ophalen om naar de 
Grebbehof te brengen voor crematie 
of begrafenis.  Voor het dier zelf kun je 
dan niks doen, maar voor de eigenaar 
kun je juist wel veel betekenen.  
Als dierenambulance werk je 
verbindend tussen mens en dier. En 
als medewerker ben je het gezicht van 
de dierenambulance en hulpverlener.

Heb je naast de dierenambulance 
nog hobby`s, zo ja, welke? 
Ik vind heel veel dingen leuk om te 
doen. Ben gek op koken, reizen, auto’s 
en auto rijden, fotograferen, tuinieren 
en klussen.  De belangrijkste hobby’s 
zijn toch wel sportgerelateerd, namelijk 
mountainbiken, skiën en schaatsen. 

Wat zou je mensen adviseren als ze 
overwegen om vrijwilligerswerk te 
gaan doen bij de dierenambulance 
en waarom? 
Vrijwilligerswerk bij de dierenambu-
lance is superleuk om te doen.  Een 
geweldig team, een diversiteit aan 
dieren en elke situatie is weer anders. 
Dat betekent dat je flexibel moet zijn 
en creatief.  Het werk omvat zoveel 
meer dan veel mensen op het eerste 
gezicht denken. We kunnen zeker nog 
vrijwilligers gebruiken voor heel veel 
verschillende taken. Niet alleen op de 
ambulance, maar ook voor opvang 
of tijdelijke verzorging. Als je het 
overweegt ga zeker in gesprek met het 
bestuur en vrijwilligers van de DGV. En 
neem een kijkje achter de schermen 
door een keer mee te gaan op de                     
ambulance tijdens een dienst. 

zoektocht.  Had schoenen uit gedaan en 
zag toen onze bus en bedacht zich geen 

De kleur wisten we niet, maar wel dat er 

wachten, want het zag er waarschijnlijk 
niet goed uit.  De man wilde er niet van 

Om vervolgens intens verdrietig op zijn 

zwaar gehavend bij door een aanrijding. 

daarom voornamelijk binnen gehouden 

gemaakt, echter in augustus kregen we 

reden kat. Toen we deze terugbrachten 
bleek de eigenaar dezelfde man te zijn en 

Hoe nuttig vind je het werk, en kun je 

redenen.  Allereerst het helpen van zieke, 
gewonde of jonge dieren en zorgen dat 

Niet 
afwachten 
maar gewoon 
doen.  
We hopen 
je te mogen 
verwelkomen!
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DGV OP SCHOOL
Dierenambulance in de klas
Bent u leerkracht en wilt u 
Dierenambulance Gelderse Vallei een 
keer op school hebben? Dat kan! Wij 
komen dan langs om te vertellen over 
ons werk op de dierenambulance en 
geven de kinderen een kijkje in de 
bus. Ook kunnen de kinderen allerlei 
vragen stellen. Kortom, een leuke en 
leerzame les!

Bel ons voor meer informatie:
085 - 02 39 812.

Spreekbeurt over de 
dierenambulance?
Op zoek naar een leuk onderwerp voor 
je spreekbeurt?
Geef een spreekbeurt over de dieren-
ambulance en vraag de speciale 
spreekbeurtenmap aan.
Deze mag je twee weken van ons 
lenen!

Bel ons voor meer informatie:
085 - 02 39 812.

Kijk voor meer verhalen van vrijwilligers op onze Facebookpagina!
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Voor slechts 10 euro kunt u deze prachtige kalender met 
handgeschilderde tekeningen aanschaffen. Hiermee steunt u het werk van 
de dierenambulance. Voor meer info en/of bestellingen kunt u ons mailen op
info@dierenambulancegeldersevallei.nl

Kijk voor meer verhalen van vrijwilligers op onze Facebookpagina!
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WERKZAAMHEDEN EN WERKGEBIED
DIERENAMBULANCE GELDERSE VALLEI
Diergeneeskundig vervoer
- Vervoer van en naar de dierenarts.
- Verlenen van eerste hulp aan gewonde of zieke dieren.
- Ophalen van overleden huisdieren voor vervoer naar 

crematorium, begraafplaats of destructor.
- Thuisbrengen van geopereerde dieren.
- Vervoer van zwerfdieren naar een opvang of asiel.
- Vervoer van ziek of verzwakt kleinwild naar opvang-

centra om daar aan te sterken.

Dierenambulance Gelderse Vallei vervoert geen grootwild, wettelijk beschermde 
dieren en vee. Dit heeft te maken met de strenge wet- en regelgeving met 
betrekking tot deze diersoorten.
Heeft een van deze diersoorten hulp nodig? Neem dan contact op met uw 
gemeente.

Werkgebied
Het werkgebied van 
Dierenambulance 
Gelderse Vallei bestaat 
uit: Ede, Bennekom, 
De Klomp, Ederveen, 
Lunteren, Wekerom, 
Otterlo, Harskamp en 
Veenendaal.
De begrenzing van het 
werkgebied staat op 
de kaart aangegeven.

21

da gelderse vallei 2021-02.indd   21 23-9-2021   17:20:06



DIERENARTSEN EN OPVANGCENTRA
Dierenbescherming:
Meldpunt Dierenmishandeling  144
Dierenbescherming OverGelder  055-5068640
Politie (dode/gewonde reeën en zwijnen)  0900-8844

Amivedi:
Afdeling Veenendaal                                     088-0063313
Afdeling Ede                                                  088-0064643

Dierenartsen:
Ede
Dierenartsencentrum Ede- Bennekom  0318-610112
Dierendokters Ede  0318-651641
Dierenkliniek A30  0318-437133
Dierenarts Kruizinga  0318-613420
Dierenarts de Klomp  0318-610575
Bennekom
Dierenartsenpraktijk Bosweg  0318-416500
De Klomp
De Klomp Dierenartsen  0318-571457
Wekerom
Dierenkliniek de Vijfsprong  0318-590868
Lunteren
Diergeneeskundig Centrum Lunteren  0318-482557
Dierenarts de Vijfsprong  0318-732000
Veenendaal
Dierenarts van den Broek & Gielink  0318-516600
Kliniek voor gezelschapsdieren Kerkewijk   
(Sterkliniek)                                                                        0318-514234
Dierenkliniek Veenendaal                                                  0318-519167
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Dierentehuizen:
De Hof van Ede                                             088-8113530
De Hazenberg                                              0343-451584
Huize Pluis                                                   06-11062421
Vogelopvang Naarden                                      035-6945658
Egel- en eekhoornopvang Naarden             035-6468669
Crematorium en dierenbegraafplaats
“De Grebbehof”                      0317-415321

23

da gelderse vallei 2021-02.indd   23 23-9-2021   17:20:16



MELDINGEN OVERDAG     MELDINGEN ‘SNACHTS
U wilt een melding maken bij de 
dierenambulance maar u krijgt het 
spoedbandje, wat nu?

Heeft u overdag tussen 08.00 en 20.30 
meldingen met betrekking tot een ziek/
gewond of aangereden huisdier, u 
wilt een vermissing van een hond of 
gevonden hond doorgeven? Dan kunt 
u te allen tijde de spoedlijn kiezen.

Ook als uw melding te maken heeft 
met zeer jonge, moederloze dieren 
(kittens, kale jonge vogeltjes etc), kunt 
u de spoedlijn bellen.

 
Voor alle overige zaken vragen wij u 
om ons zelf de volgende ochtend terug 
te bellen.

De centrale is dagelijks vanaf 08.00-
20.30 te bereiken. Indien de centrale 
niet bezet is, wordt deze overge-
schakeld naar ons spoedbandje.

Telefoon 085-0239812

Indien u ‘snachts tussen 20.30 en 
08.00 een melding met betrekking 
tot een ziek/gewond/aangereden 
of vermist husdier heeft, of als uw 
melding te maken heeft met zeer  
jonge moederloze dieren kunt u het 
landelijk alarmnummer 112 bellen.

Zij zullen dan uw melding aan ons 
doorgeven. Wij nemen dan zo snel 
mogelijk contact met u op.

Telefoon: 112
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DIERENAMBULANCES
Landelijk alarmnummer:
Landelijke dierenambulance: 

Aangrenzende dierenambulances:
Dierenambulance Heuvelrug 
Dierenambulance Woudenberg 
Dierenambulance Nederrijn 

Alarmnummers van Dierenambulances in Gelderland:
Dierenambulance Arnhem                                                         
Dierenambulance Doetinchem                                                  
Dierenambulance Ermelo- Harderwijk         (8:00-20:00)          
Dierenambulance Gelderse Vallei                                             
Dierenambulance Heuvelrug                                                     
Dierenambulance Nederrijn                                                       
Dierenambulance Nijkerk                                                           
Dierenambulance Nijmegen                                                       
Dierenambulance Tiel                                                                 
Dierenambulance Woudenberg                                                  

Voor dierenambulances in overige provincies, zie:
Federatie Dierenambulances Nederland (FDN)
www.fdn.nl/de-dierenambulances/

0900 - 0245

06 - 51 10 82 74
06 - 54 92 89 28
06 - 53 87 18 61

026 - 36 49 111
06 - 53 68 05 78
06 - 55 79 78 50
085 - 02 39 812
06 - 51 10 82 74
06 - 53 87 18 61
06 - 53 40 03 89
024 - 35 50 222
0344 - 62 70 71
06 - 54 92 89 28
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Als bijrijder heb je affi  niteit met dieren, liefst 
enige ervaring en ben je bereid tot het volgen 
van een opleiding. Je bent twee dagdelen per 
week beschikbaar. 

Je bent fl exibel, klantvriendelijk, repre- 
sentatief, stressbestendig en kan ook onder 
minder prettige omstandigheden goed blijven 
functioneren. Je woont binnen onze regio 
(Gemeente Veenendaal/Ede).

Wat bieden wij jou?
● Een opleiding om eerste hulp te 
 verlenen aan dieren (chauff eur en 
 bijrijder).
● Inwerkperiode en interne opleiding
  (verschilt per persoon).
● Rijvaardigheidstraining met onze 
 voertuigen (chauff eur).

Heb je een groot hart voor dieren en wil je 
je graag inzetten voor dieren in nood?
Dan ben jij misschien degene die wij 
zoeken!
Als medewerker bij de dierenambulance 
draag je zorg voor dierennoodhulp en veilig 
vervoer van hulpbehoevende dieren.

De dierenambulance werkt 24 uur per dag 
7 dagen per week, ook tijdens vakantiepe-
rioden en feestdagen.

Wat vragen wij?
Als chauff eur ben je minimaal 18 jaar en 
in het bezit van een geldig rijbewijs B met 
een jaar rijervaring. Je bent wekelijks een 
dagdeel beschikbaar waarvan 1 x in de 
week een avond en 1 x in de week een 
nacht (tijden in overleg).

Als centralist neem je de binnenkomende 
telefoontjes aan en maak je aan de hand 
van vragen de keuze of we daarvoor 
moeten rijden. Je bent een aantal dagdelen 
per week beschikbaar.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE VOLGENDE FUNCTIES;
CHAUFFEURS/BIJRIJDERS/CENTRALISTEN
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heb je affi  niteit met dieren, liefst 
enige ervaring en ben je bereid tot het volgen 
van een opleiding. Je bent twee dagdelen per 

sentatief, stressbestendig en kan ook onder 
minder prettige omstandigheden goed blijven 

● Inwerkperiode en interne opleiding

Denk je dat één van deze 
functies wat voor jou is?
Neem dan contact op via:
info@dierenambulancegelder-
sevallei.nl

Beschrijf in het kort je motivatie, 
ervaring, mogelijkheden, 
wanneer je inzetbaar bent en je 
contactgegevens.

Heb je een groot hart voor dieren en wil je 
je graag inzetten voor dieren in nood, maar 
wil of kun je niet de weg op?

Ben jij een expert op social media gebied 
of in het werven van donaties? Misschien 
kun je wel beide? Dan zoeken we jou!

Wat vragen wij?
• Acquisiteur Je bent klantvrien-
 delijk en commercieel ingesteld
• Social media expert Je weet
 alles van social media, met name 
 facebook en instagram
• Je bent in bezit van een 
 computer/laptop en telefoon
• Je bent de Nederlandse taal 
 machtig.
• Je woont binnen onze regio 
 (Gemeente Veenendaal/Ede).

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE VOLGENDE FUNCTIES;
SOCIAL MEDIA EXPERT / ACQUISITEUR DONATEURS
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DONATIES

N.B. Giften aan Stichting Diergeneeskundig Vervoer Gelderse Vallei kunnen fiscaal afrekbaar zijn. 

Meer informatie hierover kunt u vnden op de website van de belastingdienst (anbi stichting). 

Wilt u geen vaste donateur worden, maar wel een eenmalige donatie doen?  

U kunt uw donatie overmaken op: NL47 ABNA 0490 5522 85 

T.a.v. Stichting Diergeneeskundig Vervoer Gelderse Vallei 
*U komt alleen in aanmerking voor de korting op de ritrpijs en het donateursboekje  bij een minimale  

donatie van € 2,50 per maand, € 7,50 per kwartaal, of € 30,= per jaar

Dierenambulance Gelderse Vallei wordt niet gesubsidieerd en is voor haar  
voortbestaan afhankelijk van donaties. Deze donaties zijn nodig om de ambulance  
te kunnen laten rijden. Als donateur betaalt u, voor vervoer van uw huisdier, 
voor de ritprijs maar € 25,= in plaats van de gebruikelijke € 32,50 en ontvangt u 
bovendien minimaal 2 x per jaar ons donateursboekje*

Ja ik word donateur van Stichting Diergeneeskundig Vervoer “Gelderse Vallei

Naam:  
Adres: 
Postcode + woonplaats 
Telefoonnummer: 
Banknummer: 
 
Ik word donateur voor onderstaand bedrag: 
 
Eenmalig:   € 
Maandelijks:   €   12x per jaar 
Kwartaal:   €     4x per jaar 
Jaarlijks:   €     1x per jaar 
 
Datum:       Handtekening 
 
Plaats: 
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