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Dierenhulpverlening in Reeuwijk
komt vanuit Woerden

Dierenopvang
in Bodegraven

Sinds januari van dit jaar is Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken ook actief in Reeuwijk. Tijd voor een nadere kennismaking omdat zij er zijn voor alle dieren die in een situatie zitten, waar ze niet om hebben gevraagd.

Aan het woord is Astrid
Boot, coördinator vrijwilligerszaken van de Stichting Dierenhulpverlening.
“Wij bieden hulp en vervoer
aan gewonde en overleden
dieren in deze omgeving en
hebben twee kerntaken. Ten
eerste registeren we gevonden dieren en proberen
we de eigenaars te traceren, zodat de dieren zo snel
mogelijk weer bij hun baasje kunnen worden gebracht.
Onze tweede taak is om dieren waarvan we niet weten
van wie ze zijn, tijdelijk
onderdak te bieden. Zo gaan
de poezen en honden naar
het asiel en we hebben voor
andere dieren ook opvangadressen; de konijnen gaan
naar een ander opvangadres dan de siervogels.
Alle andere dieren, zoals
reptielen of schildpadden,
brengen wij naar een gespecialiseerd opvangadres. Als
na twee weken het baasje
niet is gevonden, proberen
we een andere eigenaar te
vinden. En dan willen we
de dieren plaatsen op een
goede plek en kijken we
naar het belang van de dieren, niet naar de mensen.
En ik moet zeggen: dat lukt
ons vrij aardig, we stromen
goed door.”
De Stichting Dierenopvang
is een goed georganiseerde
vereniging die bestaat uit
120 vrijwilligers. Ze zijn
financieel afhankelijk van
een vergoeding van de
gemeente en van giften en
donaties. Zij hebben een
website die intensief wordt
gebruikt bij vermissingen
van dieren. De meldingen
worden ook op de kabelkrant gezet en elke week
aan de lokale kranten
doorgegeven. Astrid vertelt
hoe het in zijn werk gaat:
“We vragen altijd aan de

eigenaren of zijzelf zo snel
mogelijk een foto van hun
vermiste huisdier op onze
website bij hun melding
willen plaatsen. Een foto
zegt altijd meer dan een
beschrijving. Het hoofd van
onze PR-werkgroep was
onlangs haar kat kwijt. Ook
zij had een foto van haar
kat op de website gezet.
Mensen die aan de andere
kant van Woerden woonden, hadden een vreemde
kat zien lopen. Op onze site
zagen zij een foto van die
kat en zo kreeg zij haar kat,
vele kilo’s lichter weliswaar, weer terug!”
TELEFONISCHE
HULPDIENST
De medewerkers van de
dierenhulpverlening zijn
vierentwintig uur per dag
beschikbaar, zeven dagen
in de week. De vrijwilligers
van de telefonische hulpdienst werken vanuit huis.
Zij krijgen de meldingen
van gevonden, gewonde,
vermiste en overleden dieren binnen, maar ook van
bijvoorbeeld vastgevroren
watervogels in de winter.
Zij geven adviezen en begeleiden ook mensen van
wie het huisdier is overleden. “Wij hebben twee
ambulances in gebruik.
De ambulancemedewerkers hebben de ambulance
voor de deur staan en rukken uit na een melding. Zij

vervoeren gewonde dieren
naar bij de dierenarts en
gevonden dieren naar het
opvangadres. De ambulance doet ook zogenaamde
taxi ritten naar bijvoorbeeld de dierenarts of voor
euthanasiebegeleiding.”
Astrid vertelt dat het fijn
is als dieren gechipt zijn,
maar heeft nog wel een
tip voor eigenaars. “Vergeet niet na een verhuizing
de gegevens te wijzigen,
anders wordt het voor ons
zo’n zoektocht als we het
weggelopen dier weer willen terugbrengen.”
Wat moet je nu doen als
je een onbekend huisdier
zien lopen of je huisdier
kwijt bent?
Astrid legt uit: “Mensen
moeten altijd bellen naar
0348-41 42 42. Je krijgt dan
een telefoniste aan de lijn
die onder andere vraagt
waar het dier vermist of
gevonden is en hoe het
er uit ziet. Zij maakt daar
een melding van die direct
wordt geregistreerd en op
de website komt. Wij adviseren aan vinders om zelf ook
op onderzoek uit te gaan.
Wij zeggen tegen mensen die een hond hebben
gevonden: ga ermee buiten
wandelen. Hondenbaasjes
kennen elkaar en weten
vaak ook hoe de hond heet
en waar de hond ongeveer
woont. Zo worden veel honden weer teruggevonden.”
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Henri vd Wetering

De vereniging is nu op
zoek naar medewerkers
in Reeuwijk. Vrijwilligers
die twee keer per maand
de telefoontjes willen aannemen of op de ambulance willen rijden. Maar

Eén telefoontje is genoeg, wij adviseren u graag.
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zelf gek op katten en zou
het vreselijk vinden als ze
iets overkomt. Ik hoop dan
ook dat er iemand zal zijn
die zich in geval van nood
over mijn kat ontfermt en
ervoor zorgt dat hij weer
bij mij terugkomt. Daarom
ben ik dit werk gaan doen.”
Zie ook de website:
www.dierenhulpverleningwoerden.nl.
Tekst: Karin Wagter

Zalen- en partycentrum
& Evenementen op locatie

In samenwerking met gebroeders Blom Groenten en Fruit
organiseren wij op zondag

13 mei een

Moederdag Aspergebuffet
van 15.00 tot 19.00 uur
(U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur)
Het uitgebreide buffet omvat onder meer:
t5FSSJOFWBOHFSPPLUF[BMNNFUHSPFOFFOXJUUFBTQFSHFT
t"TQFSHFTPFQHFWVMENFUHFSPPLUF[BMN
t3VOEFSDBSQBDDJPNFUBTQFSHFTFOFFO[BDIUFIPOJOHEJMMFTBVT
t"TQFSHFT-JNCVSHNFUXBSNFCPFSFOIBN HFLPPLUFJ 
gekookte aardappels en gesmolten boter
t"TQFSHFTNFUHFQPDIFFSEF[BMNNFUIPMMBOEBJTFTBVT
t-BNTLPUFMFUNFUBTQFSHFTFOIPOJOHUJKNTBVT
t"TQFSHFJKTNFUWFSTFBBSECFJFOFOTMBHSPPN

Prijs € 27,50 p.p. excl. dranken

Le Patapouf
,PMLNBOTUSBBU
2805 CG Gouda

U wilt verbouwen, maar waar begint u?

ook zoekt de vereniging
hulp voor op braderieën
en in het dierenasiel. Een
speciale opleiding is niet
vereist. “Het enige dat wij
vragen, is dat de mensen
van dieren houden. Ik ben

De Werkgroep Bodegraven van de afdeling Rijnland verleent
dierenhulp in- en rond
Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije. Al
twintig jaar kan men
het telefoonnummer
0172-611377 bellen voor
vermiste of gevonden
dieren in deze regio.
“Wij kunnen Reeuwijk
er niet bijdoen,” aldus
Johan van de Hoogenband, coördinator van
de werkgroep. Er wordt
echter nauw samengewerkt met Stichting Dierenhulpverlening Woerden, die voor Reeuwijk
optreedt. “Wij werken
samen omdat wij niet
over een ambulance en
een dierenasiel beschikken. Wij registreren
vermissingen, maar
de Woerdense collega’s
halen de dieren op en
zorgen voor de opvang.”
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pannenkoeken eten. Bent u geen liefhebber van asperges?
(FFOQSPCMFFN6LVOULJF[FOWPPSQBOOFOLPFLFOPGFFO
WBOEFBOEFSFHFSFDIUFOWBOEF1BOOFOQPVGLBBSU
.V[JLBMFPNMJKTUJOH3VVEWBO3JFMTQFFMUBDIUFSHSPOE
NV[JFLFOMFLLFSFEBOTOVNNFST
Heeft u trek gekregen? Reserveer dan via 0182-513213
of info@le-patapouf.nl. Graag tot ziens !

