
Bezorgd of overbezorgd ? 

 

Als vrijwilliger op de dierenambulance wordt je  steeds vaker geconfronteerd  met 
inwoners die overbezorgd zijn als het om dieren gaat. 

Op een dag in juni werden we  gebeld door een mevrouw  uit Anna Paulowna die 
een zwerfkat mee  naar huis had  genomen omdat zij het dier  zo zielig vond. Maar ja 
ze  kon het dier  niet houden omdat ze zelf katten had. Het dier was volgens haar 
waarneming ziek en had  wormen. 
 
Nu is het zo dat we  niet zomaar elke  kat die door  particulieren wordt aangeboden 
mee  kan nemen en afleveren in het dierenasiel. Dus  ook in dit geval melden wij dat 
wij wel komen kijken, maar niet garanderen dat we het dier  meenemen. 
 
Eenmaal ter plaatse leek van enige ziekte  geen sprake,  wormen komen wel vaker  
voor bij katten en zijn eenvoudig te bestrijden. 
Maar het verhaal van deze  mevrouw  maakte dat wij overwogen de  kat mee  te 
nemen. Wat was er gebeurd:  Mevrouw was ’s avonds  over de rotonde gereden bij 
de ravelijnsweg en had de  kat zien zitten. Toen zij later die avond terug reed was de  
kat inmiddels verhuisd naar het midden van de rotonde. Daarop had  zij besloten het 
dier  mee  naar huis te  nemen want het was  bijna  middernacht en dan kon ze toch  
de dierenambulance  niet meer bellen.  
 
We hebben de  kat meegenomen met de  gedachte we zetten haar weer  terug in de  
buurt waar zij was  opgepikt. Natuurlijk melden we  ook even bij Amivedi ons 
voornemen. Laat  nu net de eigenaar ook melding  van vermissing hebben gedaan 
bij Amivedi. Men was al dagen op zoek naar de kat. Uiteindelijk konden we  de  kat 
weer thuis  brengen. Maar het ware beter geweest als de kat gewoon met rust was  
gelaten i.p.v. het dier  meenemen naar een naburige gemeente, van waar zij nooit  
haar huis had  teruggevonden. En ook hier geldt als de  kat was  gechipt was de 
eigenaar sneller  gevonden.  
 
Vaak bellen mensen ook als er een jonge  vogel wordt gevonden. Ze denken er  
goed aan te doen om het dier  mee te nemen en de dierenambulance te bellen. 
Maar jonge  vogels moeten leren vliegen en dat kan nu eenmaal niet vanuit een nest. 
De  ouders zijn dikwijls  in de  buurt en houden het jonge dier  goed  in de  gaten. 
Maar als  u het weg haalt uit zijn natuurlijke omgeving dan moet het noodgedwongen 
naar het vogelasiel. Uiteindelijk komt het dan wel weer  goed maar soms moet je de  
natuur ook z’n gang laten gaan. 
 
Honden die los lopen zijn ook veel bronnen van problemen. Soms ontsnapt een hond 
Maar het komt ook voor  dat we  te maken hebben met een notoire wegloper.  Niet 
elke hond die los  op straat loopt  is een gevaar voor zijn omgeving en de  
dierenambulance  is er  niet om loslopende honden te vangen. Soms reageren 
hondeneigenaren boos  op het asiel of de dierenambulance omdat zij de gemaakte 
kosten moeten vergoeden. Vaak krijgen wij dan te horen “ik heb jullie toch niet 
gebeld “ of hij komt altijd vanzelf weer thuis.  Gelukkig reageren anderen wel blij als 
we melden dat we de  hond in de dierenambulance  hebben. 



 
 
 
 
Soms  maken we  ook aandoenlijke dingen mee zoals recent we werden gebeld door  
een marineman die ons meldde  dat er  tussen steiger 20 en 21 een eend  met een 
gebroken poot zat. Toen wij arriveerden en we  de eend  probeerden te pakken wist 
die  niet hoe snel hij/zij het water in moest. De mariniers zouden ons wel helpen want 
zo vertelden zij,  we  gaan hier  landingen oefenen en dan gaan we  misschien wel 
over de eend heen.  Dus togen stoere mariniers in rubberboten het water op. Maar 
ze hadden de  wijsheid en overlevingsdrang van de eend onderschat want  ondanks  
hun snelle boten wist hij uit hun handen te blijven. Hij dook gewoon onder en dook 
ergens anders weer  op. De eend  kon  zich dus duidelijk wel redden en de  mariniers  
gaven het op. De eend  lieten we waar hij was. 
 
Regelmatig krijgen we  van de  luchthaven een verzoek om duiven op te halen die op 
een boorplatform zijn terecht gekomen.  De mensen op het platform vangen de 
dieren die daar landen omdat ze  de weg zijn kwijt  geraakt  of vermoeid zijn en willen 
rusten.  Ze worden dan door de  helikopters mee teruggenomen naar Den Helder en 
wij brengen ze  naar het vogelasiel. Waar ze weer  op krachten kunnen komen. 
 
Tot slot  nog een  voorval uit de  praktijk: een mevrouw belde  dat zij bij het ophalen 
van de  krant een duif  had  aangetroffen  op de galerij. Zij belde  de 
dierenambulance omdat zij dacht  het dier ziek was. Maar omdat er even geen tijd 
was  om direct in aktie te  komen werd gevraagd wat er  gebeurde  als ze  het dier  
benaderde. Nou niet hij blijft gewoon zitten. Later belde ze terug dat de duif  
inmiddels  verdwenen was.  En dat is nu precies de clou van dit verhaal. Kijk even 
rustig aan wat er aan de  hand is en wacht  even af. Loop op een wilde vogel zoals 
een meeuw enz af  om kijken wat het dier  doet. Als het dier  niet ziek of gewond is 
zal het proberen te vluchten, het zal u echt  niet zomaar aanvallen.  Want vaak rust 
het alleen even uit en heeft  het helemaal geen hulp nodig. Omgekeerd rijdt niet door 
als u per  ongeluk een dier aan rijdt om eenmaal thuis nog even de dierenambulance  
te bellen. Want voor ons wordt het vaak een zoekplaatje en het dier is dan vaak al 
overleden.  Blijft  u in dergelijke gevallen even ter plaatse, wij komen zo snel als we  
kunnen maar hebben niet de rechten die andere hulpdiensten wel hebben. 
 
 
 
 
   
   
 
 
 

 

 


