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D.A.R.Dierenambulance heeft haar eigen visie:

“Dierenambulance meer dan dierenwelzijn”
D.A.R.Dierenambulance is een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van het dierenwelzijn
door dieren niet onnodig lang met ziekten of verwondingen rond te laten lopen. Wij verlenen hulp aan alle vrij
levende dieren, alle zwerfdieren en alle huisdieren.
De dierenambulance heeft een duidelijk profiel op dierenwelzijn opgebouwd door de jaren heen.
Al onze medewerkers (zijn geschoolde dierenhulpverleners. Ons opleidingstraject duurt gemiddeld 6 maanden
waarin cursussen als ‘Basis EHBO’, de ‘Verdiepings-cursus EHBO’, een cursus van Rijkswaterstaat ‘Veilig werken
op het Hoofdwegennet’ én inwerkdagen elkaar afwisselen.
Al onze ambulances zijn voorzien van volledige EHBO-uitrusting, brancards en diverse hulpmiddelen om de
dieren de eerste zorg te bieden op weg naar de dierenarts of gespecialiseerde opvangcentra. Daarnaast zijn de
ambulances ingericht met allerlei vangstokken, slangzakken, fixeerstokken en schepnetten. Wij werken nauw
samen met de dierenartsen in de gemeente en in de regio. Daarnaast werken wij samen met gespecialiseerde
opvangorganisaties voor egels, vogels en andere dieren zonder eigenaar én vanzelfsprekend met de door uw
gemeente aangemerkte asielen voor opvang van zwerfhonden en katten.
24/7 Kunnen eigenaren van dieren ons bellen om te vragen huisdier en eigenaar naar de dienstdoende
dierenarts te brengen. We vangen daarnaast vrij levende dieren en zwerfdieren die gewond of ziek zijn in de
nacht op en verzorgen ze tot ze de volgende dag naar de opvang kunnen worden gebracht. Bij enkele
opvangorganisaties kunnen wij ook ’s nachts terecht.

Openbare gezondheidszorg
D.A.R.Dierenambulance vangt en verzorgt zieke dieren. Voor zwerfdieren en de vrij levende dieren zijn wij de
eerste belangrijke opvang vanwaar dieren worden gebracht naar dierenartsen in de regio.

Openbare en verkeersveiligheid
D.A.R.Dierenambulance rukt uit als dieren de openbare veiligheid in gevaar brengen. Het meest voorkomend is
het lopen van dieren op de snelwegen en N-wegen in de gemeente. De reflex van automobilisten om vol op de
rem te gaan staan leidt tot verkeersonveiligheid en daarom is het van belang om dieren zo spoedig mogelijk
van de weg te halen. Ook op het spoor leidt de aanwezigheid van een dier soms tot heel gevaarlijke situaties.
Bijvoorbeeld omdat mensen gaan proberen het dier eigenhandig te verwijderen, zonder dat het treinverkeer is
stilgelegd. Rijkswaterstaat (RWS) schakelt ons in bij situaties rondom de verkeersveiligheid als er dieren bij
betrokken zijn.
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Welzijn
De medewerkers van D.A.R.Dierenambulance komen achter voordeuren waar vele anderen niet komen. Zij zien
daardoor zaken die elders, wellicht, minder bekend zijn. Vooral ouderen die afstand doen van hun huisdier(en),
omdat ze er niet meer voor kunnen zorgen of die onze hulp inroepen omdat ze niet meer zelfstandig met een
huisdier naar de dierenarts kunnen, lijken zich aan het zicht van hulpverlenende instanties te kunnen
onttrekken.

Calamiteiten
D.A.R.Dierenambulance beschikt over de middelen om calamiteiten waarbij dieren betrokken zijn te
ondersteunen met haar kennis en materieel. Zo beschikken we over voldoende vervoersboxen, vangkooien,
trailers, twee boten, vangmaterieel voor grote groepen vogels. Daarnaast is er altijd opvangcapaciteit, in eigen
beheer bij Akka’s Ganzenparadijs en specifiek voor diverse wilde dieren bij onze kernpartners. Zo werkten we
bijvoorbeeld tijdens de Olieramp in de haven van Rotterdam samen met diverse vogelopvangcentra, KNRM,
Douane, Politie en Rijkswaterstaat.

Preventie vermiste huisdieren en educatie
Ook probeert D.A.R.Dierenambulance op preventieve wijze mee te werken aan het dierenwelzijn in de
samenleving. Door voorlichting te geven op scholen, diverse markten, festivals, proberen we mensen te
informeren over dierenwelzijn, dierennoodhulp. Op deze manier proberen we ook toekomstige generaties
bewust te maken van het belang van goede zorg voor de dieren. Om mensen bijvoorbeeld bewust te maken
van het goed registreren van hun huisdieren heeft DAR daarom de dienst chippen aan huis in het leven
geroepen. Chippen en registratie, nagenoeg tegen kostprijs, om zo de vindbaarheid van de eigenaren van
mogelijke zwerfdieren te vergroten.

Hereniging met eigenaar
Door adequate plaatsing van gevonden en vermiste dieren op onze facebook-site en in samenwerking met
Amivedi weten we een groot aantal dieren weer te herenigen met de eigenaar. Honden kunnen wij vaak
binnen 2 uur na het plaatsen op onze Facebook-pagina weer terug bij de eigenaar brengen.

Participatie
Er werken veel vrijwilligers bij de dierenambulance. Zij worden begeleid en opgeleid door professionele
krachten. Een deel van de vrijwilligers staat ver van de arbeidsmarkt en kan door hun werk bij de
dierenambulance een tegenprestatie leveren aan de samenleving. D.A.R.Dierenambulance biedt een sociale
werkomgeving en werkt actief mee aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van haar vrijwilligers.

Meedenkend partner
Wij zijn een open organisatie die door kennis en ervaring een betrouwbare partner is voor een gemeente in
overlegsituaties aangaande het dierenwelzijn. Wij zijn erkend lid van de Federatie Dierenambulances
Nederland. We praten en denken mee in landelijk beleid en willen ook graag gemeenten met onze kennis ten
dienste zijn wanneer er beleid moet worden geschreven, zoals een Dierenwelzijnsnota.
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Bestuur en beloningsbeleid
Wij zijn een professionele vrijwilligersorganisatie, waarbij het dierenwelzijn op nummer 1 staat. Wij ontvangen
op dit moment op geen overheidssubsidie. Gelden komen via donaties, fondsenwerving en vergoedingen van
dienstverlening en ontvangen vergoedingen van diereigenaren. In 2019 hebben we een Overleden Dieren
Dienst opgestart, waarbij we overleden dieren bij de dierenartsen verzamelen en op 1 adres laten ophalen
door een daarvoor bestemd bedrijf. Op deze wijze creëren we inkomsten om de ambulance te kunnen laten
rijden.
Onze organisatie is helder en bestaat uit korte lijnen. De communicatielijnen zijn duidelijk en de kwaliteiten en
de bezieling komen van binnenuit. De kern van onze organisatie, de identiteit, houdt alles bij elkaar. De
mensen in de organisatie maken deel uit van een gemeenschap met een eigen stijl van werken en een eigen
manier van omgaan met elkaar. Deze eigenheid is de uitstraling die door de buitenwereld wordt waargenomen
als professioneel waarbij het dierenwelzijn bovenaan staat. Om voor elke taak binnen de organisatie de
continuïteit te waarborgen, is er naast de verantwoordelijke persoon een tweede persoon aangesteld die als
klankbord en vervanger fungeert.
Alle taken binnen de stichting worden vervuld door vrijwilligers die onbetaald zijn. Het bestuur en vrijwilligers
ontvangen geen vergoeding, maar kunnen wel aanspraak maken op gemaakte onkostenvergoeding.

Financiën
D.A.R.Dierenambulance is een organisatie die zonder subsidie moet rondkomen. Wij rijden op basis van giften
en donaties én daar waar mogelijk proberen we de gemaakte kosten te declareren bij de eigenaar van een
vermist dier. Echter brengen wij ook vele dieren zonder eigenaar naar het asiel of een andere
opvangorganisatie. Deze maatschappelijke taak wordt door onszelf gedragen en u kunt zich voorstellen dat dit
een behoorlijke kostenpost met zich meebrengt. We zijn gestart met de benadering van de gemeenten waar
we rijden om de kosten die wij maken als voortvloeisel van de wettelijke taak van een gemeente, vergoed te
krijgen.
Alle giften die we ontvangen komen ten goede aan de dieren of aan het werk voor de dieren. Er werken geen
betaalde krachten. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen, maar er wordt gewerkt met een
fantastisch team enthousiaste en goed opgeleide vrijwilligers om deze maatschappelijke taak op een goede
wijze voor het dier, de mens en zijn omgeving uit te voeren.
Een belangrijke én maatschappelijke taak die wat ons betreft gesubsidieerd zou mogen worden, omdat elk
leven telt: “Because all life matters”.
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D.A.R.Dierenambulance in het kort èn op een rijtje
1.

D.A.R.Dierenambulance is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor alle dieren in nood via
het algemene alarmnummer 06 – 57 377 365 of en is daarmee een betrouwbare
dierenwelzijnspartner;

2.
3.

D.A.R.Dierenambulance streeft ook in de nacht naar een aanrijtijd van 20 minuten tot de melding;
Medewerkers van D.A.R.Dierenambulance worden goed opgeleid tijdens cursussen in samenwerking met opvangcentra en Rijkswaterstaat en gedurende een 6 maanden durende inwerkperiode;

4.

D.A.R.Dierenambulance werkt actief mee aan het Zoönose-vrij houden van de openbare ruimte en
vervult hiermee een belangrijke taak op het gebied van de Openbare gezondheid;

5.

D.A.R.Dierenambulance is in haar werkgebieden de enige dierenambulance die de Rijkswaterstaat
cursus ‘veilig werken langs de snelweg’ heeft gevolgd en is daarmee de enige Dierenambulance in de
regio die mag werken aan de snelweg als zogenaamde Aannemende Dieren Ambulance;

6.

D.A.R.Dierenambulance kan worden ingeschakeld als ketenpartner in het Algemeen Welzijn. Wij
komen vanwege dierenwelzijn vaak achter deuren waar meer mis is dan alleen het dierenwelzijn;

7.

D.A.R.Dierenambulance is een goede partner wanneer het gaat om participatie van mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt. Kennisoverdracht en een actieve deelname in het team bieden een
sociale omgeving en persoonlijke groei aan de vrijwilliger;

8.

D.A.R.Dierenambulance probeert ook preventief te werken door toekomstige generaties
volwassenen educatie te bieden. Dat doet ze op scholen, markten en evenementen;

9.

D.A.R.Dierenambulance draait zonder subsidie en weet daardoor tegen lage kosten de
werkzaamheden uit te voeren. Met Opvangcentra en Dierenartsen heeft D.A.R. een goede
samenwerking en daardoor weet D.A.R. de kosten laag te houden.

10. D.A.R.Dierenambulance is met ongeveer meer dan 5.000 telefoontjes per jaar en rond de 5.000
ritten per jaar een goed gevonden hulpdienst en weet met haar communicatiekanalen, zoekgeraakte
huisdieren en eigenaren weer bij elkaar te brengen, ieder jaar bereiken we meer mensen.
11. D.A.R.Dierenambulance werkt preventief mee aan het verminderen van zoekgeraakte dieren door
het aanbieden van Chippen en Registreren aan huis, tegen kostprijs. Zo worden geregistreerde dieren
eerder naar huis gebracht, zonder dat dieren in het asiel belanden.
12. D.A.R.Dierenambulance heeft een goede samenwerking en overeenkomst met het Provinciaal
Drents Dierentehuis in Beilen, Dierenopvang Koningen en andere gespecialiseerde opvangen.
13. D.A.R.Dierenambulance beschikt over haar eigen vooropvang voor honden, katten en vogels.
Waardoor we slagvaardig kunnen handelen en kosten beperkt kunnen houden.
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