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H
et is zomer, maar de regen komt  
met bakken uit de lucht. Mariëlle 
(33), Jenny (55) en Karin (50) zijn 
als vrijwilliger aanwezig op het 

hoofdkwartier van de Dierenambulance in 
Amersfoort, een grote ruimte in het gebouw 
van de Dierenbescherming. Ze staan paraat 
om alle dieren in de wijde omgeving te  
helpen. Maar tot nu toe blijft de telefoon stil. 
Jenny, voorzitter van de Dierenambulance: 
“Dat zul je altijd zien! Het is nog vrij vroeg, 
dat scheelt in de meldingen. Bovendien zijn  
er door de regen relatief weinig mensen op 
straat, dus er wordt ook weinig gesignaleerd. 
In de maanden april en mei krijgen we  
meestal erg veel telefoontjes. Maar ook als  
het warm is, hebben we het druk.”  
Inderdaad staan in de krant vaak vreselijke 
verhalen over honden die in de zomer worden 
opgesloten in een hete auto, of huisdieren die 
worden gedumpt als hun baasjes op vakantie 
gaan. Gelukkig komt zoiets in Amersfoort  
zelden voor. Karin: “Ik heb in de vijf jaar dat 
ik hier werk nog nooit een aan een boom  
vastgebonden hond gezien. Wel hebben we 
een keer een konijn in een boodschappentas 
gevonden. En de kinderboerderij vindt vaak 

ineens nieuwe konijnen  
of cavia’s binnen de hekken. 
Ook met honden in afgesloten 
auto’s valt het mee.  
Maar als mensen zien dat  
dat gebeurt, is het wel heel 
belangrijk dat ze meteen de 
Dierenambulance bellen.  
Het kan zo verschrikkelijk 
snel gaan: tien minuten is 
voldoende voor een hond om 
volledig oververhit te raken.”

Verdriet
De inwoners van Amersfoort 
en omstreken kunnen 
rekenen op de inzet van de 
35 vrijwilligers van de 
Dierenambulance. Mariëlle: 
“Dat is het aantal mensen 
met wie we gemiddeld 
draaien, maar eigenlijk 
hebben we vijftig man nodig. 
Het verloop is vrij hoog. Dat 
heeft er vooral mee te maken 
dat veel mensen kiezen voor 
vrijwilligerswerk als ze zelf 

Mariëlle (33), Jenny (55) en Karin (50) werken bij de Dierenambulance in 
Amersfoort. Vriendin liep een dagje met ze mee. “Dierenleed grijpt je aan.”

Een dagje mee met de 
Dierenambulance

Van konijn in nood tot verwaarloosde kat even zonder werk zitten.  
Als ze dan weer ergens 
betaald aan de slag kunnen, 
is het logisch dat er soms  
een keuze moet worden 
gemaakt. Vaak kunnen of 
willen mensen het niet 
allebei doen, want je moet 
minimaal vier diensten  
van acht uur beschikbaar 
zijn, waaronder één nacht-
dienst.” Karin: “Ik werk hier 
nu vijf jaar als vrijwilliger  
en zit inderdaad momenteel 
zonder baan. Het kost best 
veel tijd, maar het is erg leuk. 
Je bent echt niet alleen maar 
met dieren bezig, ik zeg 
weleens dat ik voor de helft 
sociaal werker ben. In veel 
gevallen gaan de meldingen 
om huisdieren. En als er 
bijvoorbeeld een hond wordt 
aangereden, komt daar 
natuurlijk vaak veel verdriet 
bij kijken.”

Grote klap
De meldingen gaan ook  
de vrijwilligers niet in de 
koude kleren zitten. Karin: 
“Er zijn gevallen die je enorm 
aangrijpen. Zo kregen we  
een tijdje geleden heel vroeg 
in de ochtend een telefoontje 
van een jonge vrouw die net 
terugkwam van het uitgaan. 
Ze had een berner sennen 
aangereden, zo’n grote 
bruinzwarte hond.  
Ter plaatse bleek dat het dier 
beide achterpoten had 
gebroken. We hebben zijn 
poten gefixeerd en hebben 
hem naar de dierenarts 
gebracht. Daar bleek dat  
er nog veel meer beschadigd 
was: ook zijn ruggenwervel 
was op meerdere plaatsen 
gebroken. De dierenarts  
had geen andere mogelijkheid 
dan de hond te laten 
inslapen. Dat was niet alleen 
voor de eigenaar, maar ook 
voor de jonge vrouw die  
de aanrijding had veroorzaakt 
een grote klap.” 
Gelukkig wordt er ook vaak 
flink gelachen tijdens een 

Karin haalt de 
weggelopen 
kat uit z’n 
reismand.

De administratie  
bijhouden behoort 
ook tot de taken.

Na het vervoer worden de 
hokjes gedesinfecteerd.

Karin (l) en Jenny 
lezen de chip van de  
weggelopen kat uit.

‘Je bent niet alleen maar met 
dieren bezig, de helft van de tijd 

ben je sociaal werker’

Hond Amber is 
sinds vijf dagen 
ondergebracht  
in het asiel.
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‘Het vangen van een 
losgeslagen hangbuikzwijn 
was vooral heel grappig’

dienst. Karin: “Pas nog, toen er midden in  
een woonwijk een hangbuikzwijn was 
losgebroken. De eigenaar was in geen velden 
of wegen te bekennen en het dier trok bij  
de buren op z’n dooie gemak alle planten  
uit de tuin. Hij genoot van zijn vrijheid. 
We hebben het nodige gereedschap in  
de wagen om dieren te vangen, maar  
een hangbuikzwijn van zo’n honderd kilo  
is verschrikkelijk sterk en ook nog eens rond 
en glad. Uiteindelijk hebben we hem samen 
met twee agenten weten te pakken. Het was 
ontzettend grappig. Omstanders filmden het 
tafereel en zo kwam het zwijn zelfs op social 
media terecht. We hebben het filmpje ook  
op onze eigen Facebookpagina gedeeld.” 

In actie
Opeens gaat de telefoon. Het gaat om  
een kauw die is gevonden op het terrein van 
het afvalverwerkingsbedrijf in Amersfoort.  
Bij een zwarte vogel zit visdraad om  
z’n pootjes gewikkeld en dus kan hij niet 
meer goed bewegen. Je zou misschien denken 
dat Mariëlle, Jenny en Karin snel opspringen, 
afsluiten en met gierende banden wegrijden. 
Inderdaad komen ze wel meteen in actie, 
maar er is geen paniek. Mariëlle: “Veiligheid 
gaat bij ons voor alles. Wij voeren geen 
zwaailicht en voor ons gelden dezelfde regels 
als voor alle andere weggebruikers.  
Als we te hard rijden, is de bekeuring voor  
de bestuurder.” Karin en Jenny nemen plaats 
in de ambulance. Mariëlle: “De ambulance 
biedt plaats aan twee medewerkers en  
de derde stoel is bedoeld voor de eigenaar  
van het dier. We vervoeren ook dieren naar 
een kliniek. Dat biedt uitkomst voor oudere 
mensen bijvoorbeeld, die hun dier niet naar 
de dierenarts krijgen voor een operatie.” 
Niet veel later zijn we ‘ter plaatse’. 
De kauw kijkt geïnteresseerd naar alle 
toeschouwers. Het dier maakt gelukkig  
geen doodzieke indruk. Hij lijkt het wel te 
gaan redden. Toch is alleen het verwijderen 
van het visdraad niet voldoende. Jenny:  
“We brengen de vogel naar de Vogelopvang  
in Woudenberg. Daar wordt-ie helemaal 
nagekeken en blijft hij tot hij weer fit genoeg 
is om te vliegen.” 

Lolbroek
De kauw wordt in een speciaal kratje gestopt 
en de ambulance gaat weer op weg. Intussen 
vertelt Mariëlle, die zelf een klein jaar bij  
de dierenambulance werkt, dat ze sinds  
een maand een bekende nieuwe collega heeft. 
“Mijn vader werkt hier nu ook. We hebben  
al een paar diensten samen gedraaid, heel 
bijzonder. Als je acht uur met elkaar in  
een auto zit, heb je het toch over heel andere 
dingen dan wanneer je even bij elkaar gaat 
koffiedrinken.” Mariëlles voornaamste 

bezigheid voor de 
Dierenambulance is het 
verzorgen van de PR.  
“Ik werk hiernaast ook nog 
fulltime en de PR doe ik 
tussendoor, vanuit huis. 
Eén keer per maand  
werk ik op de ambulance.” 
Dan is er een nieuwe 
melding: er is een kat 
gevonden die behoorlijk 
mauwt en mogelijk is 
weggelopen. De meeste 
meldingen gaan over vogels, 
katten en honden, maar bij 
de Dierenambulance komen 

ook veel andere dieren 
voorbij, vertelt Karin. 
“Schildpadden, egels, slangen, 
eekhoorns, zwanen. En heel 
soms belt er een lolbroek  
met een flauwe melding.  
Dan hebben ze een tuinslang 
gevonden. Of een roze 
olifant...” 
De ambulance rijdt een straat 
in waar een moeder met  
haar twee dochters al staat  
te wachten. De oudste 
dochter heeft een reismand 
met een kat in haar handen. 
De kat zat al een tijdje zielig 
te janken en had een 
halsbandje om met een 
telefoonnummer. “We hebben 
dat nummer gebeld,” vertelt 
de vrouw, “het bleek alleen 
niet het nummer van de 
eigenaar te zijn, maar van  
de dierenambulance. Deze 
kat is een paar dagen geleden 
ook al eens door iemand 
anders gevonden. Hij is 
nergens geregistreerd,  
werd ons verteld, dus 
niemand weet van wie hij is.”  
Karin knikt begrijpend.  

Deze kat heeft inderdaad na de vorige 
melding van de dierenambulance een  
halsbandje gekregen. Aangezien hij blijkbaar 
nog steeds niet bij z’n baasje terecht is 
gekomen, is de tijd nu rijp om de kat mee  
te nemen. De meisjes kijken vertederd als  
het diertje wordt overgeplaatst in een andere 
box. “Het is zo’n lieve kat! Hij spint de hele 
tijd als je ’m aait.” Het is duidelijk dat dit geen 
wilde kat is, maar dat hij bij een baasje hoort. 
Ze hopen maar dat die nog wordt gevonden. 
Jenny bedankt ze voor hun hulp en  
de ambulance zet weer koers naar het 
hoofdkwartier. Daar worden de nodige 
papieren in orde gemaakt, waarna de kat naar 
het asiel van de Dierenbescherming gaat.

Agressief
De Dierenambulance werkt nauw samen  
met het asiel. Vriendin mag een kijkje nemen  
bij de honden. Een van de medewerkers van 
het asiel laat ons Amber zien, waarschijnlijk 
een kruising tussen een jack russel en een 
chiuaua. Amber is gevonden in Huizen,  
door de Dierenambulance daar. Als Mariëlle 

Jenny brengt  
de kauw naar de 
vogelopvang.

Het diertje 
heeft visdraad 
om z’n pootjes.

De Dierenambulance  
kan alle steun gebruiken.

door haar knieën zakt om  
het beestje te aaien, kruipt ’ie 
gezellig bij haar. Ook hier is, 
net als bij de kat van zojuist, 
duidelijk dat het om een 
huisdier gaat. Deze hond 
wordt ongetwijfeld ergens 
gemist, het is te hopen dat  
de baasjes zich snel melden. 
Vooralsnog is dat al vijf dagen 
niet gebeurd. Als het dier  
na twee weken door niemand 
is opgehaald, wordt de hond 
herplaatst. 
Bij de Dierenambulance 
werken kan ook weleens 
gevaarlijk zijn, vertelt Karin: 
“Vooral reigers kunnen heel 
agressief zijn. Die pakken  
we met veiligheidsbrillen op, 
want ze gaan recht op je ogen 
af met hun snavels. Ook 
zwanen zijn ontzettend 
territoriaal als ze jongen 
hebben. En zwerfkatten, 
waarvan er behoorlijk wat 
zijn in Nederland, zijn ook 
pittig. We hebben goede 
handschoenen, maar het 
komt voor dat die niet 
afdoende zijn. Ze vliegen 
soms tegen het plafond op  
en zijn erg onvoorspelbaar.” 
Omdat het een rustige dag  
is, maken Karin, Jenny  
en Mariëlle hun tijd vol met 
opruimen, schoonmaken en 
de was weg brengen. Jenny: 
“Als het druk is, komen we 
niet aan dit soort dingen toe. 
Nu is er wel even tijd voor  
en kunnen we morgen de dag 
met een schone lei beginnen.”
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Wist je dat... 
•  ...je op verschillende plaatsen 

een cursus dieren-EHBO kunt 
doen? 

•  ...de Dierenambulance in 
Amersfoort, net als de meeste  
Dierenambulances, voor  
100% op vrijwilligers draait?

•  ...je 24 uur per dag,  
zeven dagen per week  
een beroep kunt doen op  
de Dierenambulance?

•  ...de Dierenambulance dolblij 
is met giften?

•  ..het verstandig is je huisdier 
te chippen en te registreren? 
Als ze weglopen, kan hiermee 
snel worden achterhaald  
waar ze thuishoren.

•  ...de Nederlandse asiels  
vol zitten met dieren die  
een (nieuw) baasje zoeken?

•  ...www.amivedi.nl vermiste en 
gevonden huisdieren in 
Nederland registreert?

Vrijwilliger worden?
De Dierenambulance Amersfoort  
komt structureel vrijwilligers te kort.  
Heb je interesse? Kijk dan eens op  
www. dierenambulanceamersfoort.nl 


