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Officiële opening

en open dag!

Afgelopen 15 mei was eindelijk de officiële
opening van onze nieuwe gebouwen. Deze
werd verricht door Burgemeester de Lange van
Wassenaar. Voorafgaand was de Open Dag, met
tal van activiteiten en gezelligheid. We hopen
dat u ervan genoten heeft!
Voor meer foto’s: www.ndz.nl &
www.facebook.com/nationaledierenzorg &
www.facebook.com/deseniorenclub
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Joepie ik werk bij
de dierenambulance!
Wat een heerlijk gevoel, dieren
helpen, mensen helpen en dit
alles met fijne collega s. In ben
Ina, 50 jaar, ben Belgische,
heb 3 kinderen, 3 honden en
een pony. Ik ben echt verzot
op dieren. Ik ging op zoek
naar vrijwilligerswerk en werd
als een magneet aangetrokken
tot de annonce van NDZ, waar
ze chauffeurs/medewerkers
zochten.
Werken bij de dierenambulance is een avontuur. Geen een dag is hetzelfde. Vaak maken we triestheid mee omdat we gewonde dieren en ook
dode dieren ophalen maar gelukkig zijn er trieste verhalen die happy
eindigen, staat u me toe u zo’n verhaal te vertellen.
We kregen een oproep: eend aangereden in Voorschoten, een moedereend met kleine pulletjes in de sloot naderbij de weg.
Wij, Ernst (mijn “mentor”) en ik er naartoe. Eerst vonden we de dode
moedereend, zielig maar t is ni anders. Dan op zoek naar de pulletjes...
Ohhhh hoe lief en schattig, 10 petieterige kleine eendjes helemaal

verloren zonder mama in de sloot... Ernst wist exact wat te doen;
met netten zo veel mogelijk van die kleine snelle pijltjes proberen te
vangen. Niet makkelijk want ze zijn echt moeilijk te vangen, zwemmen
razendsnel onder water.
Het lukte ons om er 5 te redden maar de andere donsjes verscholen
zich ergens aan de rand van de sloot en waren nergens te bespeuren.
Ernst geeft niet makkelijk op en zei: “we gaan die 5 reeds naar de
opvang brengen en komen binnen een uurtje terug voor de anderen”. Zo
gezegd zo gedaan. Ik kon ‘t niet geloven, gelijk had hij, wanneer we
een uurtje later aankwamen zwommen de achtergebleven eendeweesjes
netjes in groep tezamen en konden we ze redden. Ze waren amper twee
dagen oud.
We brachten hen naar de wildopvang in Delft, daar krijgen ze de beste
zorg zodat ze zonder mama kunnen opgroeien en weer terug gezet te
worden in de natuur. Heerlijk, alle 10 gered.
Er zijn zo veel gelijkaardige verhalen maar deze was voor mij eentje die
er op de paar maanden dat ik nu bij de dierenambulance werk die er
uitsprong.

Liefde voor dier, maakt ons liefdevol voor mens.
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Adoptie(fonds)dieren

uit de Seniorenclub

Voor meer informatie over onze senioren: https://seniorenclub.nl/adopteer-een-senior/
Door het financieel adopteren van een of meerdere van onze honden en/of katten helpt u ze
enorm. Zo kunnen de dieren in onze seniorenclub verblijven waar ze de specialistische zorg
krijgen die ze nodig hebben. U ontvangt als adoptant een officieel adoptiecertificaat en bent
altijd van harte welkom om uw adoptiedier te bezoeken.
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Dieren
in het asiel
Voor meer informatie over onze asieldieren: ndz.nl/asiel
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Graag stellen wij u voor

aan het vaste team van NDZ

helaas mist alleen de foto van Myrthe
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