Stichting
Dierenhulpverlening
Woerden en omstreken

Doel

Wij helpen de dieren,

Sinds 10 februari 1981 is de Stichting

samen met u!

Dierenhulpverlening Woerden en
omstreken, met behulp van vrijwilligers, in
Woerden en omgeving werkzaam met als
hoofddoel het verlenen van hulp aan het dier
in de ruimste zin van het woord.

De Stichting Dierenhulpverlening Woerden
en omstreken is geen commerciële
organisatie. Alle ruim 150 medewerkers van
onze stichting werken op vrijwillige basis.
Ook het bestuur krijgt geen loon uitgekeerd.

Activiteiten
Aan dit doel zijn talrijke activiteiten verbonden,
waarvan wij de belangrijkste opnoemen:
 registratie van gevonden en vermiste dieren
 asielopvang
 opsporen van de eigenaar of het zoeken
van een nieuw thuis voor de asieldieren
 vervoeren van gezonde en zieke dieren
 bergen van dode dieren (bijvoorbeeld
verkeersslachtoffers)
 begeleiding bij het laten inslapen van een
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dier
 winterhulp aan (water)vogels
 het geven van voorlichting over dierenhulp
in de regio
 dierenbeschermingsactiviteiten zoals het
aangeven van dierenmishandeling, etc.

Voor onze financiering zijn wij onder andere
afhankelijk van bijdragen van de gemeenten
binnen ons werkgebied. Dit is echter niet
voldoende om alle dieren die onze hulp
nodig hebben ook daadwerkelijk te kunnen
helpen. En daarom zijn wij zo blij met uw
steun! Want dankzij de giften in onze
collectebussen en dankzij onze donateurs
kunnen wij nog meer dieren helpen.

Werkgebied

Met uw steun kunnen wij:
De Stichting Dierenhulpverlening Woerden en
 asieldieren een medische check laten geven
en indien gewenst steriliseren

omstreken besteedt haar geld zoveel mogelijk
aan zaken die direct bijdragen aan het

 asieldieren laten chippen

dierenwelzijn binnen het werkgebied. Om deze

 de tank van de dierenambulance weer vullen

reden heeft de stichting ervoor gekozen geen

 speeltjes kopen voor de asieldieren

geld te spenderen aan (te) dure keurmerken.

 en nog veel en veel meer!
U kunt ons steunen door een financiële bijdrage

Wilt u nog meer doen?

over te maken op postbankrekening 18.08.782
t.n.v. Stichting Dierenhulpverlenning Woerden
e.o., onder vermelding van donatie/gift.
Een bijdrage beneden de € 10,00 wordt als een
éénmalige gift beschouwd.
Een donatie kent geen verplichtingen en wordt
na 12 maanden automatisch beëindigd, waarna
verlenging mogelijk is.

Dat kan! Door u aan te melden als vrijwillig(st)er
voor een van onze werkgroepen kunt u ons
helpen ons doel beter te verwezenlijken. Wij
zijn voordurend op zoek naar nieuwe
telefoondienst medewerkers, ambulance
chauffeurs, asielmedewerkers en medewerkers

•
•
•
•
•

Bodegraven, Reeuwijk, Waarder, Driebruggen,
Nieuwerburg
Montfoort, Linschoten
Nieuwegein, Vreeswijk, Plettenburg en
Laagraven
Oudewater, Papekop, Hekendorp, Snelrewaard
Woerden, Kamerik, Zegveld, Harmelen

PR en voorlichting. Met een paar uur van uw
vrije tijd zijn wij al geholpen. Vrijblijvende

De Stichting is door de Belastingdienst
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende

informatie kunt u krijgen via ons

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van

informatie/alarmnummer (0348) 41 42 42

Koophandel Utrecht onder nummer 41172725
en bij het Bureau I&R-HKB van het Ministerie

Instelling (ANBI). Particulieren kunnen een
giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting.

Kijk voor onze vacatures op de website

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.dierenhulpverleningwoerden.nl

onder nummer UBN 2662453

