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“VOORWOORD”

Inmiddels zijn we, na een lange 
zoektocht, verhuisd naar een nieuw, 
ruimer en functioneler pand. We 
hopen u nu nog beter van dienst te 
kunnen zijn.

Voor nu wens ik iedereen een hele 
fi jne vakantie!

Daniëlle Fränkel
Voorzitter DGV

We hebben het de afgelopen periode 
heel erg druk gehad met de gevolgen 
van de vogelgriep, zoals verderop in 
dit boekje te lezen.

Ook zijn we op reis geweest naar de 
grens tussen Roemenie en Oekraïne 
om ons steentje bij te dragen aan 
het verminderen van dierenleed met 
name uit Oekraïne. Dit is zeer goed 
bevallen en daarom zijn we van plan 
om nog een keer te gaan. Hiervoor 
zoeken we nog donateurs, zowel 
fi nancieel als in goederen. Op onze 
facebookpagina is te lezen wat we 
kunnen gebruiken om mee te nemen 
naar de plaatselijke asiels aldaar. 
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“WIJ ZIJN VERHUISD”

VANAF 1 JUNI 2022 IS ONS NIEUWE ADRES:

DIERENAMBULANCE GELDERSE VALLEI 
KERNREACTORSTRAAT 9C 

3903 LG  VEENENDAAL 
T: 085 - 0239812
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En daar gingen we dan die zondag-
nacht richting de grens tussen 
Oekraïne en Roemenië, tot we er bij 
het Duitse Rees achter kwamen dat 
we geen autopapieren hadden.

Wat nu? 

Om niet bij een grens te stranden, 
zijn we teruggekeerd en nog even 
naar huis om een paar uurtjes slaap 
te pakken. Drie uur later onderweg 
naar de garage in Bergambacht na 
wat heen en weer gebeld te hebben, 
bleken de papieren gevonden te zijn 
in Arkel. Dus gauw door naar Arkel 
de papieren gepakt en onderweg 
naar Roemenië.  
 
Voor Oostenrijk, Hongarije en 
Roemenië moesten we tolvignetten 
halen. Bij 1 daarvan werd om de 
autopapieren en indentificatie van de 
bestuurder gevraagd. 

Bij de grensovergang reed Scarlett 
en toen de douanebeambte vroeg 
om de paspoorten vroeg Scarlett 
of alleen die van haar nodig was. 
Wij lagen helemaal in een deuk en 
gelukkig kon de beambte er ook om 
lachen. 

We hebben onderweg veel lol gehad, 
diskjockey Vincenzo kwam met 
diverse muziekstijlen op de proppen, 
in Duitsland luisterden wij naar 
Spaanstalige muziek, in Oostenrijk 
naar Turkse en tussendoor nog wat 
r&b, rappen en klassieke muziek.  
 
Tot aan de grens van Roemenië was 
er een goede, vrolijke sfeer in de 
bus. Maar toen reden we Roemenië 
in  bij de eerste dode hond denk je 
nog het was vast geen hond maar bij 
de volgende dringt het tot je door dat 
er echt dode honden langs de weg 
liggen.

“ROEMENIË”

4
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De dierenarts vertelde dat 
de mensen uit Oekraïne met 
huisdieren de grens niet 
overkwamen omdat het papierwerk 
niet in orde is. Deze worden in 
Oekraïne door deze dierenarts 
ingeënt zodat ze naar een paar 
weken toch de grens over kunnen.

Vincent was vastberaden om Binkie 
mee te nemen dus hebben we de 
papieren geregeld en hebben we 
hem meegenomen.  
We hadden nog wel meer honden 
mee willen nemen maar wat moet 
je er in Nederland dan mee, als 
je er nog geen opvang voor hebt. 
Na het regelen van het papierwerk 
reden we terug richting Hongarije. 
In het donker in de bergen kwamen 
we een mix golden retriever tegen 
die midden op de weg liep. Het 
liefste trok je hem de bus in maar 
we durfden niet te stoppen in dit 
land in het donker.  
Bij elke tegemoetkomende auto 
hoopte je dat ze hem maar niet 
zouden aanrijden. 

 

En dan kom je bij het asiel aan in 
een niet al te beste stemming en 
zie je de staat waarin de dieren 
verkeren, een toilet bezoek was 
niet mogelijk want voor een wc 
schoonmaken kwamen de vrijwil-
ligers niet,ze waren daar alleen 
voor de honden.  
 
Op de filmpjes op facebook, zie 
je wat we daar aantroffen en 
gelukkig kun je het niet ruiken. 
Daar sta je dan met tranen in 
je ogen, boos te zijn op een 
regering, en de mensen die zo 
met dieren omgaan. Wat hebben 
de dieren uit Oekraïne eraan 
om in zo’n land opgevangen te 
worden? 

Eerst maar alles uitladen en de 
medicijnen overdragen aan de 
dierenarts zodat we even de 
boel konden laten bezinken. 
Verschrikkelijk. Na diverse 
gesprekken met de medewerkers 
en de dierenarts hadden we toch 
wel het gevoel dat de spullen 
goed terecht kwamen. 
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Vincent reed en bij de grens 
overgang reed Vincent zo langs 
de volgende beambte omdat 
hij dacht dat we gewoon door 
konden. Niet wetend dat de 
eerste beambte van Roemenië 
was en de volgende van 
Hongarije. Nou en boos dat de 
beambte was. Vincent moest 
de bus uit en de deuren achter 
openen. 
Je zag de zenuwen in zijn 
gezicht. Gelukkig was alles oké 
en konden wij ons pad vervolgen. 
Dit was de enige controle die we 
tijdens onze reis hebben gehad 
dus dat was wel prettig. 

Het zitten in de bus was echt 
afzien, vooral in het midden, 
daarom reed Vincent de meeste 
uren zodat hij niet in het midden 
hoefde te zitten. We hebben 
een hoop beleefd, veel leuke 
momenten meegemaakt en veel 
indrukken moeten verwerken. 

Maar wat een ervaring hebben 
we opgedaan. Ik denk dat ik 
namens ons drieën kan zeggen 
dat we dit avontuur zo weer 
aangaan.
Er is onderling geen verkeerd 
woord gevallen en onze missie 
was geslaagd.

Daniëlle, Scarlett en Vincent
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“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 Erik 
Bruinning   
 
Wat is uw beroep?
Mijn naam is Erik Bruinning en ik ben 
inmiddels alweer 12 jaar beheerder 
van het Vogelhospitaal in Naarden.

 
Waarom heeft u voor dit beroep 
gekozen? 
Ik ben ooit gewoon begonnen als 
vrijwilliger op de zondag om een 
zinvolle invulling aan mijn vrije tijd te 
geven. In die periode gebeurde er 
erg veel binnen de opvangwereld. 
De overheid ging verregaande eisen 
stellen aan opvangcentra en dat hield 
ook voor het Vogelhospitaal in dat 
er erg veel moest veranderen. Dat 
is waar ik om de hoek kwam kijken 
met mijn ervaring als manager. In 

die periode zijn er van de ruim 240 
opvangen voor wilde dieren maar 40 
overgebleven. Nu twaalf jaar later zijn 
we nog steeds verder aan het profes-
sionaliseren om een zo goed mogelijke 
opvang voor vogels te kunnen 
aanbieden en moeten we concluderen 
dat het aantal van 40 officiële opvang-
centra nog verder is afgenomen. 

 
Welke opleiding is hier voor nodig 
en hoelang duurt deze opleiding?
Voor het worden van beheerder is 
een specifieke opleiding niet verreist, 
ervaring in het aansturen van een 
bedrijf is wel een grote pré. Voor onze 
dierverzorgers geldt wel een oplei-
dingseis en ook voor het verkrijgen 
van een ontheffing is het nodig om 
minimaal één medewerker met een 
voltooide MBO dierverzorgingsop-
leiding te hebben. Wij hanteren niveau 
3 als minimale standaard voor onze 
medewerkers.

8
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Naast mooie, lieve en schattige 
momenten zijn er ook mindere 
momenten, hoe gaat u hiermee om? 
Helaas kunnen we niet alle dieren 
beter maken en is het laten inslapen 
van ernstig gewonde of zieke dieren 
een wezenlijk onderdeel van ons werk, 
gemiddeld is dit 12% van alle gevallen. 
Daarnaast overlijden er ook nog vele 
dieren ondanks de inzet en goede 
zorgen van onze mensen. Wat het dan 
toch de moeite waard maakt is dat we 
ook jaarlijks zo’n 55% weer gezond uit 
kunnen zetten. Voor ons het mooiste 
moment van het gehele proces. 

Wat is u tot nu toe meest 
bijgebleven?
Elke dag is er wel wat te beleven in 
ons opvangcentrum. Er zitten altijd 
minimaal 50 vogels die onze zorg 
nodig hebben en dat aantal kan 
oplopen tot 800 in de zomerperiode. 
Het blijft telkens weer bijzonder om al 
die soorten van dichtbij te kunnen zien 
en in staat te zijn ze te kunnen helpen. 
Het overgrote deel van de vogels komt 
hier binnen door directe of indirecte 
menselijke oorzaken. Bijvoorbeeld het 
kappen van een boom waar nog een 

nest in zit, het verbouwen van het dak 
waar zich huismussen onder bevinden, 
onze katten en honden die heel veel 
slachtoffers maken of bijvoorbeeld 
omdat ze verstrikt komen te zitten in 
afval dat we achteloos op straat achter 
laten. In 2021 kregen we maar liefst 
8496 van deze gevallen binnen, je kan 
je voorstellen dat dat ook heel veel 
werk met zich mee brengt. Werk dat 
voor een deel door betaalde dierver-
zorgers wordt gedaan, maar voor het 
overgrote deel door vrijwilligers die 
net als ik 12 jaar geleden iets zinvols 
willen doen.  Bijzonder in 2021 waren 
de Nachtzwaluwen en de Oehoe, die 
had ik in de afgelopen 12 jaar nog niet 
gezien. 
 
Heeft u naast uw beroep ook nog 
hobby`s, zo ja welke?
Tijd voor hobby’s heb ik niet echt, 
helaas is beheerder zijn een 24/7 
uitdaging, wat ik wel heel graag doe 
is af en toe met vakantie gaan. Maar 
ook tijdens mijn vakantie gaat het werk 
gewoon door en meestal ben ik dan 
ook wel iedere dag even bezig wat 
dingen te regelen.

9
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Waar kan de dierenambulance zoal
mee terecht bij u?
De dierenambulance kan bij ons 
terecht met vogels. Vogels in alle 
vormen en maten, zolang het veren 
en een snavel heeft is het welkom 
bij ons op het Vogelhospitaal. In 
2021 hebben we maar liefst 8496 
vogels opgevangen waarvan er 683 
zijn gebracht door de dierenambu-
lance Gelderse Vallei. Vaak zien we 
de dierenambulance medewerkers 
met een behoorlijke hoeveelheid 
vogels komen, het is dan vaak even 
aanpoten om alle vogels te bekijken, 
registreren en in een hokje te zetten 
met wat voer en water.

Hoe ervaart u de samenwerking 
met de dierenambulance en haar 
vrijwilligers?
Helaas is er soms wat minder tijd om 
even gezellig te kletsen. We vinden 
het wel fi jn dat de medewerkers 
erg goed hun best doen en regel-
matig overleggen voor advies. Het is 
niet altijd makkelijk om die enorme 
hoeveelheid dieren op te halen en 
daarna richting het Vogelhospitaal te 
brengen. 

Ik hoop nog vele jaren met de dieren-
ambulance Gelderse Vallei te kunnen 
samenwerken en samen te werken om 
de dieren nog beter te kunnen helpen.

Tot slot,
Wat zou u lezers adviseren als ze 
overwegen om een opleiding/werk 
te gaan doen met betrekking op uw 
beroepsgroep, en waarom.
Tegen iedereen die nu nog denkt 
‘dat lijkt me een geweldige baan’ 
kan ik alleen maar zeggen; dat klopt 
helemaal. Maar bedenk wel dat je 
er niet rijk van zal worden en dat het 
keihard werken is. Je moet het echt 
doen omdat het je passie is en omdat 
je een positieve bijdrage wil leveren 
aan de Nederlandse natuur.

10
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“ZWERFKATTEN”
Zwerfkatten zijn een veel voorkomend 
‘probleem’ in Nederland.
Ze zoeken vaak huisvesting in 
de buurt van mensen in verband 
met eventuele voedselresten en 
huisvesting en zolang het er niet te 
veel zijn vinden mensen het vaak 
geen groot probleem. Echter een niet 
geneutraliseerde zwerfkat kan zeer 
snel zorgen voor nakomelingen en 
dan worden het er ineens wel heel erg 
veel. Met als gevolg dat het voedse-
laanbod steeds kleiner wordt en de 
kans op ziektes steeds groter.

De overlast aan zwerfkatten wordt in 
beginsel door mensen zelf veroor-
zaakt. Zij zetten immers hun katten op 
straat, meestal niet geneutraliseerd en 
soms zelfs met een nestje kittens.
Daarom vinden wij het belangrijk dat 
elke kat gechipt (en geregistreerd) 
wordt, zodat de eigenaar opgespoord 
kan worden en de kat teruggeplaatst. 
Mocht terugplaatsing niet mogelijk zijn 
kan er in overleg gezocht worden naar 
een andere oplossing. 

Niet elke kat is door zijn eigenaar 
buiten gezet, sommigen zijn 
ook gewoon weggelopen en 
verdwaald. 
Meestal gebeurt dit na een 
verhuizing. Het is dan ook erg 
belangrijk om na een verhuizing 
uw kat minimaal 14 dagen binnen 
te houden. 
 
Mocht u een zwerfkat vinden, belt 
u ons dan. Wij komen kijken of 
de kat gechipt is en sporen zo de 
eigenaar op. 
Indien er geen eigenaar bekend 
is, laten wij de kat neutraliseren, 
zodater  geen nakomelingen 
geboren worden. Als de kat te 
schuw is om herplaatst te worden 
in huiselijke kring, zullen wij 
op zoek gaan naar een plekje 
op bijvoorbeeld een boerderij, 
manege of camping.  
 
Dit is de enige manier om van 
het zwerkatten probleem af te 
komen.
 

11

da gelderse vallei 2022-02.indd   11 30-5-2022   10:22:55



“BINKIE”
Baasje, zullen we snel naar huis 
gaan?’ - zal je gedacht hebben toen 
je ‘smiddags met je baasje in het bos 
liep. De storm begon los te barsten, 
bomen begonnen te kraken en de 
regen en harde wind waren ook niet 
lekker..

In plaats van lekker je mand in te 
gaan in een warme huiskamer, koos 
je baasje ervoor om jou aan een 
dikke boom vast te binden met je 
riem en weg te lopen.
‘Hij zal vast wel terugkomen, 
misschien gaat het baasje ook even 
plassen’- zal je misschien gedacht 
hebben. Maar het baasje kwam niet 
terug.. de uren verstreken en onder-
tussen zat jij daar in het bos tijdens 
de storm. 

Koud, nat, bang..
Gelukkig heeft iemand in het bos jou 
gevonden en aan ons overgedragen. 

Wát ben jij een lieverd. Een knappe 
reu, geschat een half tot 1 jaar oud, 
één en al kusjes en kwispels.

Je zit in ons hart, en wees maar blij dat 
je niet meer bij dat baasje terug hoeft 
die jou zomaar dumpte in dat enge, 
krakende bos..

Wij hebben gezorgd dat hij die nacht 
in ieder geval veilig was bij een van 
ons en hebben hem de volgende dag 
overgedragen aan het asiel. 

“De politie heeft de zaak overgenomen 
en gezorgd voor een plekje voor 
Binkie!”

13
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“VOORSTELLEN”
Vertel eens iets over jezelf?
Ik ben Vincent, 36 jaar en werk sinds 
een ruim jaar bij de Gelderse Vallei als 
chauffeur/bijrijder, en sinds een paar 
maanden neem ik de personeelszaken 
waar.  
Recent ben ik uitgenodigd om tot het 
bestuur toe te treden, een uitnodiging 
die ik natuurlijk niet kon afslaan. 

Naast mijn fulltime baan ben ik thuis 
ook nog druk met ons gezin( kinderen 
in de vorm van 3 bulldoggen) en ben 
ik vaak te vinden op de Ginkelse 
heide met een van de honden of op 
de mountainbike in de omgeving van 
Rhenen en het Binnenveld.  
 
 
 
Wat is je tot nu toe meest bijge-
bleven? 
Wat mij het meest is bijgebleven van 
de laatste jaren zijn een hele hoop 
dingen.  
Mooie, maar ook verdrietige dingen..

De mooie dingen zijn bijvoorbeeld mijn 

‘eerste’ buizerd die ik ving, of de eerste 
zwaan die ik vastpakte.  Maar ook 
de bijzondere dieren die je tegenkom 
tijdens het rijden op de bus.  Zoals 
bv. een nachtzwaluw, vleermuizen, 
roofvogels of marters. 

Het weer vrijlaten van dieren is ook 
een van de dingen die het werk extra 
leuk maken om te doen. Dit is waar we 
het voor doen denk ik dan!

Verdrietige dingen blijven de dieren die 
je vervoerd waarvan je weet dat ze het 
al niet halen. Zo hoorde ik een keer 
een kat achterin letterlijk gorgelen van 
het bloed nadat hij aangereden was. 
Die dingen zijn gelukkig niet allerdaags 
maar als ze gebeuren gaan ze mij niet 
in de koude kleren zitten. 

En elk dier dat ingeslapen wordt bij de 
dierenarts blijft een verdrietig moment. 
Zij verlaten de wereld, vaak terwijl ze 
pijn hebben en bang zijn. Maar het 
alternatief is dat ze misschien nog 
dagen ergens langzaam sterven. 

Kijk voor meer verhalen van vrijwilligers op onze Facebookpagina!

14
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Dan ben ik blij dat wij op die manier 
kunnen bijdragen aan het besparen 
van nog meer ellende voor dat dier. 

Hoe nuttig vind je het werk, en kun 
je hier wat dieper op in gaan?
Wat wij doen, is letterlijk van 
levensbelang. 

En elke functie binnen het team draagt 
daar op zijn eigen manier aan bij. Dat 
vind ik het mooie aan ons werk. 

We hebben allemaal dezelfde intrin-
sieke motivatie om dieren te helpen. 
Ook als dat soms ten koste gaat van 
vrije tijd of privé leven. 

De dieren bedanken ons niet maar de 
wetenschap dat ik tijdens een dienst, 
al is het ‘maar’ voor 1 duif, het verschil 
op leven en dood heb kunnen maken 
is een beloning die niet te evenaren is.  

Wat zou je mensen adviseren als ze 
overwegen om vrijwilligerswerk te 
gaan doen bij de dierenambulance 
en waarom?
Voor mensen die twijfelen of de dieren

ambulance iets voor hun is heb ik 
alleen maar als advies: loop eens een 
keer mee. Als je er al aan denkt, heb je 
er waarschijnlijk al interesse in alleen 
houdt het onbekende je misschien 
tegen om die stap te zetten. 

In mijn geval is het niet alleen vrijwil-
ligerswerk wat ik doe, je ontmoet er 
leuke mensen met wie je letterlijk 
lief en leed deelt op een dag, en het 
is voor mij bijna uitgegroeid tot een 
hobby.

15
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“VOGELGRIEP“

Sinds 2014 is er jaarlijks een vogel-
griepuitbraak geweest in Nederland, 
zo ook dit jaar.  
Dit jaar heftiger dan de voorgaande 
jaren en als de trend zich doorzet zal 
het elk jaar heftiger worden. 
 
Welke vogels zijn vatbaar voor 
vogelgriep?  
 
In theorie is vogelgriep gevaarlijk 
voor elke vogel, maar met name 
watervogels, zoals eenden, meeuwen 
meerkoeten, zwanen, ganzen water-
hoentjes lopen gevaar. Ook roofvogels 
en kraaiachtigen kunnen besmet 
zijn, maar lijken minder risico te 
lopen. Duiven, kleine zangvogels en 
spechten lijken geen risico te lopen.   
 
(Water)vogels die besmet zijn worden 
in hoog tempo erg ziek en kunnen 
binnen een paar dagen overlijden.  
En ondertussen kunnen ze andere 
watervogels besmetten. 

Hoe herken je vogelgriep?  
 
De meest voorkomende symptomen 
van vogelgriep zijn:

- ademhalingsproblemen 
- Draaien of schudden met nek of  
   kop. 
- Niet kunnen staan of wankel lopen 
- Vleugels niet of niet goed kunnen  
   spreiden 
- Diarree 
- Zwelling van de kop met soms  
   blauwe verkleuringen 
- Neurologische problemen

16

da gelderse vallei 2022-02.indd   16 30-5-2022   10:23:13



Hoe te handelen wanneer er een 
vermoeden is van vogelgriep?  
 
De varianten die tot nu toe ontdekt 
zijn lijken geen groot gevaar op te 
leveren voor mensen, mits ze niet 
intensief en direct in contact hebben 
gestaan met besmette vogels.  
Mensen die ziek worden van vogel-
griep krijgen nagenoeg dezelfde 
symptomen als de wintergriep. 
Denk daarbij aan koorts, spierpijn, 
hoofdpijn en hoesten. 
Een mens dat in contact is geweest 
met een besmette vogel, kan wel 
een andere vogel besmetten. 
Ook is er bekend dat er een aantal 
kleine zoogdieren besmet lijkt te 
kunnen worden door dit virus. Denk 
hierbij aan bunzingen, marters, 
vossen. etc.  
 
Omdat het niet altijd direct duidelijk 
is of er sprake is van vogelgriep 
adviseren wij om risicovogels in 
geen geval met de blote handen aan 
te raken. Liever zelfs helemaal niet 
aanraken. 
 

Ziet u een gewonde of zieke 
(water)vogel, belt u ons dan. 
088 - 023 98 12 
Wij zijn voorzien van bescher-
mende kleding, handschoenen 
en maskers en getraind om op 
de juiste manier met deze situatie 
om te gaan.  
 
Ziet u een dode vogel, dan kunt u 
ons niet bellen. Wij mogen geen 
dode dieren weghalen.  
 
Indien het om 1 of 2 dode vogels 
gaat belt u met: 
Dutch Wildlife Health Centre 
030 - 253 79 25 
 
Indien het om 3 of meer dode 
vogels gaat belt u met: 
Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
045 - 546 31 88 
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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!

20
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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.

Dierenambulance Gelderse Vallei vervoert geen grootwild, wettelijk beschermde 
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“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 Bosweide  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
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“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/

“MELDINGEN OVERDAG”    “MELDINGEN ‘SNACHTS”

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@dierenambulancegeldersevallei.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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