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WINTER 2021-2022

Vanaf begin november 2021 heeft Stichting Nationale Dierenzorg haar 3 nieuwe 
websites gelanceerd!

Voor alle informatie en reserveringen voor de hondendagopvang, het honden/katten-pension en 
informatie over de dieren in ons asiel voor honden & katten: www.ndz.nl 

Voor informatie en werkgebied Dierenambulance Wassenaar, Leidschendam-Voorburg:  
www.dierenambulancewassenaar.nl 

Voor de informatie over onze seniorenclub voor honden & katten, foto impressies en adoptie-
mogelijkheden: www.seniorenclub.nl 

Het was hoog tijd onze websites aan te passen aan de mogelijkheden van nu. Daarnaast zijn de 
drie websites nu herkenbaar als één organisatie. Vandaar deze nieuwe edities, waarin natuurlijk 

ook de gemakken en technieken van nu zijn verwerkt. De websites kunnen, 
met één klik op de landsvlag, in iedere gewenste taal gelezen worden en 
kan gemakkelijk in een groter lettertype gezet worden. Ook kunt u bijblijven 
via de Facebook posts op de verschillende pagina’s!

Een nieuw gezicht voor een vertrouwde organisatie!

Een nieuw gezicht!

Belevenissen op de 
Dierenambulance
Deze keer laten wij Roel aan het woord.
“Afwisseling; Als je aan je dienst begint, 
weet je nooit wat er die dag gaat gebeuren. 
Natuurlijk plan je weleens iets, zoals bepaalde 
werkzaamheden die moeten gebeuren, maar 
meestal worden die werkzaamheden verstoord 
door diverse meldingen. Je kan dus zomaar de 
hele dag op weg zijn naar verschillende locaties 
in de gemeentes. De mooiste meldingen zijn de 
meldingen waar wij het betreffende dier meteen 
vrij kunnen laten na een grondige inspectie 
ter plaatse. Het werk op de dieren ambulance 
verveeld nooit want er is altijd wel iets te doen. 
Zo moet je ook de ambulance onderhouden, 
vervoersbakjes schoonhouden, 
zorgen dat alles in de ambu-
lance aanwezig is voordat je 
aan je dienst begint en ook de 
ambulance schoon en netjes 
achter laten voor je collega’s. Met 
ons superteam staan wij 24/7 
voor dier en mens klaar!”

Kijk op onze Facebook pagina 
Dierenambulance Wassenaar 
voor meer belevenissen van 
onze vrijwilligers.
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Bericht van het bestuur
2020 zal voor iedereen een bijzonder jaar geweest; we werden 
voor het eerst in deze generatie geconfronteerd met een pande-
mie, die ons nog lang bij zal blijven. 
Voor mij was 2020 vooral ook het jaar, waarin ik gevraagd werd 
om toe te treden tot het Bestuur van de NDZ. Ik was al jaren 
bekend met de NDZ omdat ik tijdens onze vakanties de verzor-
ging van onze labrador Zsa Zsa altijd overliet (en laat!) aan de 
bekwame medewerkers van de NDZ.

Ik zei dan ook volmondig “ja” op de vraag of ik het Bestuur wilde 
komen versterken, omdat ik wist dat ik terecht zou komen bij een 
groep fantastische en zeer gemotiveerde medewerkers, die met 
hart en ziel klaar staan voor het welzijn van alle dieren in onze 
regio. Hoe mooi zou het zijn om aan de activiteiten van die groep 
een bijdrage te mogen leveren. Na mij in eerste instantie vanuit 
het Bestuur vooral met de nieuwbouw bezig gehouden te hebben, 
heb ik per 1 juni jl. Jos Tonino opgevolgd als voorzitter. 
Jos heeft, zoals U in de vorige Dierengeluiden heeft kunnen lezen, 
met de realisatie van de nieuwbouw een periode van jaren betrok-
kenheid op een mooie manier kunnen afsluiten en dat was voor 
hem reden om het stokje over te dragen. Wij willen Jos nogmaals 
heel veel dankzeggen voor zijn tijd, toewijding aan - en betrok-
kenheid bij de NDZ. 

Dit jaar is misschien nog wel turbulenter dan 2020; in ieder geval 
voor de NDZ.
Na meer dan 10 jaar van plannen, vergaderen, procederen en 
bouwen konden we dan eindelijk in januari onze prachtige nieuw-
bouw in gebruik nemen. Wat zijn we allemaal trots op wat er nu 
staat en de mogelijkheden die deze nieuwbouw biedt. NDZ is met 

recht klaar voor de toekomst. Maar ik vertel geen geheim, als ik 
U zeg dat de verhuizing en ingebruikname van de nieuwbouw een 
enorme klus is geweest, waarbij het uiterste is gevraagd van de 
flexibiliteit, creativiteit en inzet van onze medewerkers.
Wij zijn er als Bestuur trots op hoe de medewerkers en niet te 
vergeten alle vrijwilligers onder de bezielende leiding van onze 
Directeur Inez de Ligt dit allemaal voor elkaar hebben gekregen. 

Onder normale omstandigheden hadden wij u al direct graag ken-
nis willen laten maken met onze nieuwbouw, maar u zult begrijpen 
dat dit door Corona helaas onmogelijk is. Wij hopen in het voor-
jaar van 2022 alsnog deze kennismaking te kunnen organiseren. 

Zoals voor zo velen geldt ook voor de NDZ dat de Corona jaren 
financieel moeilijke jaren zijn geweest en zoals het er nu uitziet 
ook nog even zullen zijn. Gelukkig is de stichting nu nog finan-
cieel gezond, maar de gevolgen van Corona laten ook bij ons hun 
sporen na. 
Wij zijn een groot aantal activiteiten gestart om geld in te zame-
len voor de Stichting met o.a. een donatie platform, maar ook met 
geheel vernieuwde websites, die een nog beter inzicht geven in 
onze activiteiten. Wij hopen dat wij ook in de toekomst meer dan 
ooit op uw steun mogen rekenen!

Met deze laatste Dierengeluiden van 2021 wil ik U, mede namens 
alle medewerkers, vrijwilligers, Directie en Bestuur, alvast hele 
gezellige feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2022 
toewensen.

Frank Roos
Voorzitter bestuur Stichting Nationale Dierenzorg

Dieren in het asiel
Meer informatie over onze asieldieren en de asieldieren ter bemiddeling, 
kunt u vinden op onze website: www.ndz.nl
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BOO

TOMMY

CHILLI

LAKOIL

PIENTJE 

QUIBY

Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van de volgende Senioren Dieren:

SHIRLEY DOERAK SITI

Adoptie(fonds)dieren  
uit de Seniorenclub
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COLOFON

Dierengeluiden is een uitgave van Stichting 

Nationale Dierenzorg, opgericht in 1926.

Zijdeweg 56, 2245 BZ Wassenaar

Tel: 070-5179852

Email: info@ndz.nl 

Website: www.ndz.nl

ABN AMRO: NL41ABNA0472335502

Ontwerp en opmaak:

Jenneke Drupsteen Grafische vormgeving

Tekst: 

Inez de Ligt

Op ons receptieplein, achter de grote lindenboom, kunt u bij Konijnwijs en de Kattentroon 
terecht voor het laten trimmen van uw konijnen en katten. 
Daarnaast werkt Stichting Nationale Dierenzorg al jaren samen met Trimsalon Cliffs Dogshop 
waar honden in ons hondenpension kunnen worden getrimd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de trimsalons.

Cliffs Dogshop: 
www.cliffsdoghshop.nl  
T: 070 – 366 8166

De Kattentroon/Konijnwijs: 
www.konijnwijs.nl  
www.dekattentroon.nl  
T: 06 4232 8955

U heeft ze wellicht al bij ons op het ter-
rein zien staan, de prachtige kattenhuizen 
van Lisette van Marrewijk. Zij maakt een 
katten- en/of hondenhuis voor u op maat. 
Dit kan bijvoorbeeld een kopie van uw 
eigen huis gevel zijn, of favoriete stijl huis. 
Voorbeelden hiervan ziet u hier. Prijzen 
zijn n.o.t.k en Lisette doneert 10% van 
haar opbrengsten aan Stichting Nationale 
Dierenzorg.

Contactinformatie 
Lisette van Marrewijk
Lisette.marrewijk@gmail.com
T: 06 81487 880

Uw eigen katten-/
hondenhuis op maat 
gemaakt!

Trimsalons bij Stichting 
Nationale Dierenzorg


