MAAK KENNIS MET DE
DIERENBESCHERMING

“Stel je voor dat er geen asielen meer zouden zijn
om zwervende dieren op te vangen, geen ambulances
om gewonde dieren te vervoeren en geen inspecteurs
om mishandeling en verwaarlozing van dieren te
stoppen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar zonder
een instantie als de Dierenbescherming zou het leed
niet te overzien zijn.”
Jan Verkuijl, districtsinspecteur bij de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), had het niet
beter kunnen omschrijven.
In deze folder laten we zien waarom de Dierenbescherming
er na meer dan 150 jaar nog steeds toe doet, waar we het
verschil maken en waarom onze hulp zo hard nodig blijft.

WAT WE DOEN
Een diervriendelijke maatschappij, waarin mens en dier
in harmonie met elkaar leven en dieren als zelfstandige
wezens met gevoelens worden behandeld. Hoe pak je dat
aan? Ons werk is opgesplitst in drie kerntaken: redden,
opvangen en beschermen.
Redden
De vrijwilligers van onze dierenambulances zijn dag en nacht in
de weer om duizenden zieke, gewonde en zwervende dieren te
vervoeren.
Opvangen
Ieder jaar raken tienduizenden dieren hun huis kwijt. We vangen
ze op in onze asielen, waar ze voeding, medische zorg en heel
veel liefde krijgen. Ondertussen doen we ons best om een
nieuw thuis voor ze te vinden.
Beschermen
Achter gesloten deuren gaat soms veel dierenleed schuil. De
preventieteams en LID weten daar alles van. Zij komen in beeld
als het welzijn van dieren in het geding is. In sommige gevallen
preventief, zodat escalatie kan worden voorkomen. Is het
daarvoor te laat? Dan grijpen de inspecteurs in.

GERED
Geitje Kees werd zwervend aangetroffen in een
park. Bij Claire en Jos vond de Dierenbescherming
een nieuw thuis voor hem. Claire: “We wonen in de
natuur, omringd door paarden, kippen, geiten, konijnen,
schapen en zwijntjes. Hier staat Kees nu ook gelukkig te
wezen. Toen hij werd gevonden, was hij nog behoorlijk
mager. Maar daar is nu geen sprake meer van. Hij mag
klein zijn, Kees is een nieuwsgierig, dapper geitje dat
prima voor zichzelf kan zorgen.’’

Inspecteurs
De Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming voert elk
jaar zo’n 9.000 inspecties uit.

Dierenambulances
Onze medewerkers en vrijwilligers
rijden 76.000 keer per jaar uit met
onze dierenambulances.

EEN
HELE KETEN
DIERENBESCHERMERS

Medici
We werken met dieren
artsen in het hele land om
zieke en gewonde dieren
op te lappen.

Asielmedewerkers
In onze opvangcentra vinden
elk jaar 19.000 dieren een
veilige haven en krijgen ze
liefdevolle zorg.

Mensen zoals u
U bent een onmisbare schakel. Wij
kunnen ons werk alleen doen dankzij u!

MIJLPALEN

DE ONMISBARE SCHAKEL

Naast de directe hulp aan dieren, lobbyen we ook om dieren
welzijn te verankeren in de wet. Door goede kaders, voorkom je
immers dierenleed. Al deze werkzaamheden samen hebben de
afgelopen jaren gezorgd voor o.a. de onderstaande mijlpalen.

Nog steeds hebben jaarlijks tienduizenden dieren hulp
nodig. Ze zijn ziek, zwerven rond, worden verwaarloosd of
mishandeld. Om ook voor deze dieren het verschil te maken,
bent u een onmisbare schakel. Want alleen met uw steun
kunnen wij ons werk blijven doen.

2018

Belangrijke stappen in onze strijd tegen
dierenmishandelaars en een zelfstandig houdverbod

2018

Succesvolle campagne voor de opvang van
jaarlijks ruim 3.630 kittens

2018

Plaatsing tientallen hitteborden om mensen met
een hond te waarschuwen voor de gevaren voor de
oplopende temperatuur in een auto

Kitten Kitty werd vastgebonden aan een hek
Als oud vuil werd ze achtergelaten. Na een melding werd het
jonge weerloze katje Kitty door vrijwilligers van onze dierenam
bulance bevrijd. Bijna alle botten in haar lijfje waren gebroken. Er
was weinig hoop dat ze er bovenop zou komen, maar meerdere
operaties verder gaat het nu weer helemaal goed met haar.

2018
2018
2017
2017

Aanpak couperen van paardenstaarten

Toen Bob werd gevonden was zijn vacht zo ernstig vervilt dat hij
nauwelijks nog kon lopen. Iedere aanraking deed hem pijn. Door
vrijwilligers van onze dierenambulance werd hij meegenomen en
onder narcose bevrijd van 1,3 kilo aan vervilte vacht. Na enkele
weken in het asiel voelde Bob zich weer gezond en sterk en
wachtte hem een gouden mandje bij zijn nieuwe baasjes.

Ik machtig de Dierenbescherming om het hieronder aangegeven
bedrag maandelijks van mijn rekening af te schrijven.
€ 3,

€ 5,

anders, namelijk:
Het opvangen en verzorgen
van een konijn in het asiel kost
per dag: €5,-

Het opvangen en verzorgen van
een kat in het asiel kost per dag:
€10,-

Voornaam

2015

Miljoenen dieren een beter leven dankzij het Beter
Leven keurmerk

2015

Nertsenfokverbod van kracht, einde bontindustrie
in Nederland
Wilde dieren niet meer toegestaan in circus

Het uitrijden voor een ziek
of gewond dier kost per
ambulancerit: €24,-

Een uitgebreide medische
checkup van een dier kost:
€32,-

m/v

Achternaam

Postcode en woonplaats

Exportverbod ingesteld voor kalveren naar
het buitenland

per maand
(minimaal € 3, per maand)

70.878 handtekeningen tegen foute puppyhandel
Wet natuurbescherming treedt in werking

€ 10,

Telefoonnummer (niet verplicht)*
Emailadres (niet verplicht)*
Geboortedatum
IBAN rekeningnummer
Datum

Het vaccineren van een hond
kost: €82,En van een kat: €87,-

Het aanschaﬀen van één
volledig ingerichte ambulance
kost: €46.400,-

Handtekening**

Stuur dit formulier in een envelop naar antwoordnummer 2105,
2508 VD Den Haag. Postzegel is niet nodig.

U kunt ons ook steunen met een eenmalige gift
via www.dierenbescherming.nl/helpmee
* We kunnen dit gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten

en producten.

**Door deze SEPA machtiging te onder tekenen, geeft u toestemming aan de
Dierenbescherming voor het sturen van een doorlopende incasso-opdracht naar
uw bank om maandelijks het hierboven aangekruiste bedrag af te schrijven van
uw rekening. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de afschrijving, vraag
dan binnen 8 weken na afschrijving het bedrag terug via uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden. Incassant ID: NL56ZZZ404073190000
Kijk voor meer informatie over ons privacybeleid op:
www.dierenbescherming.nl/privacyreglement

07863

Volg de Dierenbescherming:
Facebook.com/deDierenbescherming
Twitter.com/dierbescherming
Instagram.com/dierenbescherming
www.dierenbescherming.nl

JA, ik word lid

Straat + huisnummer

Kijk op www.dierenbescherming.nl/successen voor meer
geboekte resultaten.

Bob was zo zwaar verwaarloosd dat hij
bijna bezweek

Vul het formulier in en word lid of geef eenmalig.

Snavelkapverbod voor leghennen

2016

2015

HELPT U ONS DIEREN REDDEN?

