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AAN BELANGSTELLENDE
Stichting Dierenambulance de Wijs (regio Haaglanden) heeft een Anbistatus.
Als bestuur voelen wij dat als een sociaal-maatschappelijke verplichting tot
publieke verantwoording aan u als donateur en schenker.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Dhr. Th.M.L. de Wijs
Penningmeester:
Mevr. I.I. van Laar
Secretaris:
Dhr. L.T. Feenstra
Vacant :
Vacant :

Bestuur medewerker Dierenwelzijn
Bestuur medewerker Fondsenwerving

Bestuursleden van Stichting Dierenambulance De Wijs ontvangen geen
beloningen of vergoedingen voor hun activiteiten voor deze organisatie.
Stichting Dierenambulance De Wijs
RSIN:
801728460
Zoekcode:
STICHTING DIEREN AMBULANCE "DE WIJS"
KvK-nummer:
411 49814
Statutaire naam:
Stichting Dieren Ambulance "De Wijs"
Ook genoemd:
Stichting Dierenambulance De Wijs
Postadres:

Zinkwerf 39
2544 EC Den Haag
T: 0900-4035009
Email: info@dierenambulancedewijs.nl

Stichting Dierenambulance de Wijs
1972 – 2019

Al bijna 50 jaar een begrip in de Regio Haaglanden
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
De aanvragen voor hulpverlening aan dieren in nood is het afgelopen jaar flink
toegenomen. Onze vrijwilligers en beroepspersoneel hebben er hun handen
vol aan gehad om tegemoet te komen aan al die aanvragen voor hulpverlening.
Katten, honden en…. zeehonden
Naast de gebruikelijke meldingen over honden en katten kwamen er dit jaar
opvallend veel meldingen op de centrale binnen over zeehonden. De populatie
zeehonden is fors toegenomen, en ze lieten zich vaak zien op de stranden in
ons werkgebied zodat er veel telefonische meldingen binnenkwamen van
verontruste passanten.
Onze centralisten zijn goed voorgelicht omtrent het gedrag van de zeehond.
Het blijkt in 70% van de gevallen gelukkig loos alarm. Maar het is voor een
melder moeilijk te herkennen of ze te maken hebben met een gezonde of zieke
zeehond.
Meestal zijn de zeehonden in een uitstekende conditie en komen ze alleen uit
nieuwsgierigheid richting het strand of om uit te rusten. Maar in twijfelgevallen
rijdt onze speciaal uitgeruste strandwagen voor alle zekerheid even langs om
de toestand van de zeehond te controleren en indien nodig na eerste
hulpverlening de zeehond naar de opvang te vervoeren.
Uiteraard wordt dit altijd gedaan in overleg met de dierenarts van het
opvangcentrum die gespecialiseerd is op het gebied van zeezoogdieren.
Vogels
Verder hebben dit jaar opnieuw veel roofvogels zoals kerkuilen, ransuilen,
sperwers en dergelijke ons pad gekruist. Zij vliegen tegen ramen, raken
verward in netten of komen in botsing met het wegverkeer. Sommige zijn alleen
wat versuft of moe gestreden maar uiteraard komen we ook ernstig gewonde
vogels tegen.
Ook raakten er veel watervogels met het aanhoudende warme weer in de
problemen door botulisme. Voor deze groep vogels is onze levensreddende
hulp noodzakelijk om hun er weer bovenop te krijgen, zodat ze weer gezond in
de natuur kunnen worden vrijgelaten.
Daarnaast worden we ook jaarlijks massaal gebeld voor jonge vogels die uit
het nest zijn “gevallen”. Gelukkig kunnen we het publiek goed voorlichten over
het feit dat jonge vogels altijd fladderend het nest verlaten wanneer het te krap
wordt en dan vaak een paar dagen nodig hebben om goed te leren vliegen.
Dat dat de natuur is. Maar als de jonge vogel gewond was of verzwakt werd
deze uiteraard door onze dierenambulance opgehaald en naar een
opvangcentrum gebracht.
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Knaagdieren
En jonge haasjes waren er ook volop. Passanten vinden het altijd raar dat zo’n
jong haasje platgedrukt in het gras ligt. Dit is natuurlijk gedrag, moederhaas is
de hele dag de hort op en komt tussen zonsondergang en zonsopgang haar
jongen voeden. Moederhaas verspreidt haar jongen expres in het gras, een
soort risicomanagement. Jonge haasjes zijn geurloos en daarom ruiken de
roofdieren de jonge haasjes niet, en verspreid over het gras valt slechts een
enkeling ten prooi omdat een roofdier er bij toeval over struikelt.
Maar zodra mensen een jong haasje aanraken, wordt hij een makkelijke prooi
voor vossen, honden, marters, bunzings, honden en katten. De mensengeur
blijft hangen en het haasje wordt snel gespot.
Dus vindt u zo’n jong haasje, blijf er dan vanaf!
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Continuïteit
Er hangen donkere wolken aan de horizon van Stichting Dierenambulance de
Wijs.
Door onze intensieve samenwerking met (specialistische) dierenartsen en
opvangcentra voor zeezoogdieren, vogels, knaagdieren, reptielen, en
huisdieren krijgen we altijd goede ondersteuning in hoe te handelen, eerste
hulp te bieden en opvang te regelen. Dat is het probleem niet, maar de
hulpvraag neem toe, de kosten stijgen navenant mee en de beschikbare
middelen helaas niet.
Onze grootste zorg is dus niet hoe we dieren kunnen helpen en opvangen,
daarvoor krijgen we alle hulp die we nodig hebben, maar hoe we de continuïteit
van Stichting Dierenambulance de Wijs kunnen blijven waarborgen. Na bijna
50 jaar blijken we helaas nog steeds onmisbaar te zijn om dieren te helpen.
Wij helpen graag en vol overtuiging een dier in nood, en niet alleen de
gemeente maar u als dierenliefhebber vertrouwt er immers ook op dat wij
komen voor eerste hulpverlening aan een gewond, ziek of achtergelaten dier.
Tot op heden konden we de aanvragen goed aan, maar het baart ons zorgen
dat er een duidelijke stijgende lijn te zien is in het aantal hulpvragen voor dieren
in nood. En die toenemende vraag om hulpverlening kost steeds meer geld.
Denk daarbij aan personeel, ambulances, medische verzorging en tijdelijke
opvang.
Wij zijn als stichting afhankelijk van uw bijdragen, en kunnen daarom alleen
maar een grote noodkreet de wereld inzenden.

BLIJF SAMEN MET ONS DE DIEREN HELPEN
Uw financiële bijdrage is noodzakelijk voor het voortbestaan onze stichting om
een dier in nood te helpen.
Bij voorbaat dank
Namens het bestuur
Theo de Wijs, voorzitter
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FEITEN
Een vrijwilligersorganisatie opgericht op 1 januari 1972 en ondergebracht in de
Stichting Dierenambulance de Wijs op 28 februari 1978
• Biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en/of gewonde huisdieren,
zwerfdieren en in het wild levende dieren na meldingen van particulieren
of na melding/opdracht van politie en brandweer
• Vervoert in principe alle dieren
• Is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en inzetbaar dankzij
de inzet van 12 vrijwilligers en 5 betaalde medewerkers
• Voert gemiddeld zo’n 16.000 telefoongesprekken per jaar dus gemiddeld
43 telefoontjes per etmaal
• Verleent gemiddeld 6000 keer hulp aan dieren in nood dus gemiddeld 17
uitrukken per etmaal
• 80% van onze hulpverlening betreft dieren zonder eigenaar zoals in het
wild levende dieren in de natuur en zwerfdieren. Deze eerste
hulpverlening aan dieren is onbetaald, wordt niet vergoed, en kunnen
we alleen doen dankzij de steun van onze donateurs, giften van
particulieren en bedrijven, en een kleine bijdrage van de gemeente
Westland.
• Slecht 20% van onze hulpverlening betreft het vervoer en transport van
zieke, gewonde of overleden huisdieren met een eigenaar die de
rekening betaald
• Bemiddelt en regelt vervoer bij begrafenissen, crematies en destructie,
en registreert overleden zwerfdieren
• Vervoert in beslaggenomen dieren in opdracht van de Algemene
Inspectie Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
• Is erkend lid van de Europese Federatie Dierenambulances E.F.D.
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STICHTING DIERENAMBULANCE DE WIJS
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CIJFERS
Personeel-/
Vrijwilligerskosten

Kosten

Vergoedingen

Personeel-/Vrijwilligerskosten

122.880,29

7.226,52

Om de doelstelling 24/7 te behalen is de stichting afhankelijk van 5 medewerkers in
loondienst en vrijwilligers. De stichting is verzekerd indien medewerkers tijdelijk niet
inzetbaar zijn. Veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ook verwerkt
in deze post evenals de uitgaven voor catering en onkosten vrijwilligers.

Diversen gebouw

Uitgaven

Vergoedingen

Diversen gebouw

14.954,54

0,00

Afschrijvingen

installaties,

onroerendzaakbelasting,

onderhoudskosten

gas/licht/water en schoonmaakkosten.

Afschrijvingen

Uitgaven

Vergoedingen

Diversen gebouw

2.402,19

0,00

Afschrijving van inventaris en voertuigen.

Vervoersmiddelen

Uitgaven

Vergoedingen

Vervoersmiddelen

15.157,02

0,00

Verzekeringen, belastingen, brandstof en onderhoud van de voertuigen.

gebouw,
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Algemene uitgaven

Uitgaven

Vergoedingen

Algemene uitgaven

30314,36

0,00

Dierenarts,

administratie,

porto,

afvoer,

telefoon,

accountkosten

bedrijfsverzekeringen, loonkostenadministratie, abonnementen, contributie,
advieskosten en algemene kosten.

,

overige
boetes,
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Grafiek vervoerde dieren in nood
Vervoerde dieren gewond/ziek Regio Haaglanden 2019

Vangacties
Educatie & voorlichting
In het wild levende dieren naar speciale opvang
Overleden in het wild levende dieren
Bruinvis
Terug naar eigenaar
Zwervende huisdieren
Zeehond
In het wild levende dieren
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Vervoerd

Niet aangetroffen/ Gezond

Hier boven vindt u de grafiek van de dieren die vervoerd zijn die gewond, ziek of onze
hulpverlening nodig hadden. We hebben voor de “ term in het wild levende dieren” gekozen
omdat als wij alle diersoorten moeten benoemen dit een eindeloze reeks opsommingen zou
worden.

Tenslotte is en blijft het belangrijk dat wij hulp konden bieden aan een dier in nood.

