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Stichting Dierenambulance Witte Gerrit(hierna te noemen DWG) is een op basis van vrijwillige 

krachten draaiende organisatie. 

 De Dierenambulance verzorgt primair het vervoer en verzorging (1e hulp) van gewonde dieren 

binnen de gemeentegrenzen van de Noordoostpolder.  

De DWG doet dit op de volgende manieren: • EHBO aan gewonde/zieke dieren. • Vervoer van 

gewonde/zieke dieren naar dierenarts. • Vervoer van wilde dieren naar bevoegde opvangcentra 

voor herstel. • Vervoer zwerfdieren naar het asiel. • Vangacties (ver)wilde(rde) katten. • Zorg voor 

overleden huisdier (naar begraafplaats, crematorium, destructor). • Informeren/doorverwijzen 

publiek naar juiste instantie (o.a. dierenarts, opvang, andere dierenambulances). • Het geven van 

voorlichting en ondersteunen van spreekbeurten op basisscholen. • Klinische ritten van dieren 

samen met hun eigenaren, die zelf niet over vervoer beschikken. 

 

De geldelijke middelen worden aangewend voor: • Vervoer van de dieren • Materialen om dieren te 

vangen, verzorgen en te controleren op chipnummer  • Opleiding van de medewerkers. 

 De vrijwilligers/bestuur ontvangen geen reis- of onkostenvergoeding/loon. 

Wij ontvangen geen subsidie en zijn volkomen afhankelijk van giften en donateurs. 

Doelgroepen: 

Binnen haar werkgebied richt de DWG zich op zieke en gewonde dieren met een “eerste hulp vraag”, 

op zwerfdieren en op kadavers van huisdieren.. De uiteindelijke klanten zijn: 

 1. Particulieren met een gerichte hulpvraag betreffende hun eigen huisdier  
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2. Publiek in het algemeen voor vermiste en gevonden dieren  

3. Gemeente voor zwerfdieren en kadavers huisdieren 

 4. Politie voor assistentie bij ontruimingen, inbeslagname, ongevallen, arrestatie  

5. Brandweer voor assistentie bij rampen 

 6. Het Openbaar Ministerie  

7. Woningbouwverenigingen  

8. Deurwaarders 

 9. GGD  

10.Belastingdienst 

 

Samenwerking met gespecialiseerde opvangen: 

Stichting Zuiderzee Zwerfdieren te Lelystad 

Stichting vogelasiel de Fugelhelling te Ureterp 

 

 

Wanneer komen wij niet: 

Vogels 

Mensen vinden vogels vaak zittend op de grond. 

 Vaak zijn dit nestvlieders.  

Beestjes die rond hippen tot ze sterk genoeg zijn om zelf te gaan vliegen.  

Wij adviseren dan ook niks te doen, zolang de beestjes niet gewond zijn.  

De ouders zijn in de meeste gevallen gewoon nog in de buurt om het jong in de gaten te houden 

En de katten dan? Het is de natuur, de slimste en de sterkste weten zichzelf wel te redden.  

Heeft het beestjes veren en hupt of loopt hij gewoon weg als je hem benadert, laat hem dan lekker 

zitten. Na een paar dagen trainen vliegen ze vanzelf weg. 

Is de vogel gewond of door een kat gepakt, dan moet de dierenambulance worden gebeld. 

Heeft de vogel weinig tot geen veren dan laten wij de natuur haar werk doen. 

 

 

 

 

 

Katten: 



Regelmatig wordt een Dierenambulance gebeld met meldingen over katten: de kat lijkt zijn/haar huis 

kwijt te zijn of de kat loopt graag bij mensen naar binnen en miauwt dan om aandacht/eten of de kat is 

niet bekend in de buurt.   

Natuurlijk is het fijn dat mensen de dieren in de gaten houden maar in sommige gevallen, kunnen wij 

hier niet bij helpen. 

Een kat is een solitair dier dat graag door zijn, soms zeer grote, territorium wandelt. Dit kan een 

omtrek van kilometers zijn.  

De tips die wij geven als u een "zwerver” als bovenstaande tegenkomt; voer de kat niet want dan blijft 

hij terugkomen en als hij er goed uit ziet heeft hij vast een huisje. Een chipcheck en belbandje 

omdoen is wel mogelijk. 

U kunt ook naar een dierenarts om dit te laten nakijken, eventuele kosten moet u dan met hen 

overleggen. Hoe dan ook zal de Dierenambulance een gezonde kat alleen in hele extreme 

omstandigheden meenemen. 

 

 

 

 

 


