
KOM IN ACTIE 
VOOR DIERENLOT



kijk voor meer info op DierenLot.nl

Wil jij ook iets leuks doen voor dieren in nood? Kom dan 
in actie! Bak bijvoorbeeld cupcakes voor je buren of 
verzin zelf een leuke actie om dieren in nood te helpen.



Vind jij alle woorden? 3

BLIEK
CHINESE DRIEKLAUW
DOLFĲN
EEND
EGEL
GELE KWIKSTAART

GLASAAL
GRIEND
HAAI
HYENA
JACHTLUIPAARD
KNOBBELZWAAN

KNORHAAN
KOALA
KOOLMEES
MANTELBAVIAAN
MEERVAL
NERTS

OTTER
PAUW
POON
REGENBOOGFOREL
SCHAR
TOEKAN

WALRUS
ZEEWOLF

O T T E R D G L A S A A L A O K
H V O G K N O R H A A N E Y H L
W A G E L E K W I K S T A A R T
W U A L K E I R D E S E N I H C
N A A I V A B L E T N A M I S S
IJ N D P O O N M B E R D T T C U
F J A C H T L U I P A A R D H R
L Z E E W O L F U M E E R V A L
O L E R O F G O O B N E G E R A
D I N K N O B B E L Z W A A N W

Nadat je alle woorden hebt doorgestreept, vormen de overblijvende letters een nieuw woord. Dat is de oplossing.

©
 Puzzelstad.nl

#SAMENVOORDIEREN
VANAF 02 EN 03 JANUARI 2021 BIJ SBS6

kijk voor meer info op DierenLot.nl



Recepten

SUPER CITROENKOEKJES
Door gebruik van citroen worden dit heerlijk frisse koekjes voor bij de thee. Lekker onderuit in de tuin met een schaal van deze koekjes... hmmmmm.

INGREDIËNTEN (voor 20-30 stuks)
✓ 300 gram bloem 
✓ Halve theelepel natriumbicarbonaat 
✓ 125 gram suiker 
✓ 125 gram lichte basterdsuiker 
✓ 170 gram boter, gesmolten 
✓ Geraspte schil van 3 Amalfi citroenen,  

plus het sap van 1 citroen

ZO MAAK JE HET
• Verwarm de oven voor op 180º Celcius. 
• Meng alle droge ingrediënten met een halve 

theelepel zout in een blender tot een kruimelig geheel. 
• Voeg de boter, citroenrasp en citroensap toe  en meng alles tot een deeg. 
• Zet 30 minuten in de koelkast en rol er dan  20-30 rondjes van. 
• Leg de koekjes op ingevette bakplaten en  

bak ze 10-12 minuten, tot ze goudbruin zijn.

TIP: Als het te warm weer is heb je misschien meer zin om iets kouds te drinken. Maak eens een kan ijsthee door ’s morgens een grote kan met jouw favoriete smaak thee in de koelkast te laten afkoelen. Voeg lekker veel ijsblokjes toe en fleur het op met een schijfje citroen of sinaasappel. Helemaal zomers wordt het als je het drankje serveert in mooie cocktailglazen met een parasolletje.

CHEWY CHOCOLATECHIP COOKIES
Dit is een authentiek Amerikaans recept voor het maken van 
overheerlijke koekjes met stukjes chocola. In dit recept is 
pure chocolade gebruikt, maar je kunt ook melkchocolade, 
witte chocolade of een mengsel gebruiken. Afhankelijk van 
wat je lekker vindt, kun je daarmee variëren natuurlijk. 

INGREDIËNTEN (voor 15 koekjes)
✓ 230 gram bloem
✓ Halve theelepel bakpoeder
✓ Halve theelepel zout
✓ 125 gram boter op kamertemperatuur
✓ 90 gram suiker
✓ 90 gram donkere basterdsuiker
✓ Halve theelepel vanille-extract
✓ 1 ei
✓ 170 gram pure chocolade in kleine stukjes

ZO MAAK JE HET
• Verwarm de oven voor op 190º Celsius. 
• Meng de bloem, het bakpoeder en het zout in een kom. 
• Klop in een andere kom de boter met de suiker,  

de bruine suiker en het vanille-extract totdat het 
mengsel romig is. 

• Voeg het ei toe aan het romige mengsel en klop totdat  
het is opgenomen. Voeg vervolgens het bloemmengsel  
in porties toe. Roer aan het einde de chocoladestukjes  
door het beslag. 

• Schep rondjes beslag op een met bakpapier beklede 
bakplaat. Zorg dat er wat ruimte over blijft rondom elk 
bergje beslag, want de koekjes lopen nog uit in de oven. 
Bak de koekjes ongeveer 12 minuten in de oven. Ze horen 
nog wat zacht te zijn als ze uit de oven komen, tijdens 
het afkoelen worden ze vanzelf steviger.

kom in actie voor dieren in nood!
Elke dag zijn er wel superleuke acties om geld in te 
zamelen voor dieren in nood. Bijvoorbeeld om een 
dierenasiel te helpen met nieuwe handdoeken.  
Of om een extra opvangplekje voor gewonde 
konijnen en cavia’s te maken.

Ook jij kunt meedoen! Organiseer samen met 
je klas bijvoorbeeld een sponsorloop, zamel lege 
statiegeldflessen in of ga zelfgebakken muffins 
verkopen tijdens een braderie in je woonplaats.  
Er zijn een heleboel leuke acties te bedenken 
waardoor je arme en gewonde dieren kunt helpen.

Voor vragen, tips of aanvragen van  
promotiemateriaal mail naar actie@dier.nu.

Volg ons op:

Tips en trucs vind je op DierenLot.nl/kom-in-actie                                         #samenvoordieren

Verkoop zelfgemaakte armbandjes

Zamel statiegeld in Collecteer in je buurt

Houd een sponsorloop

Verkoop plantjes

Supertip: Verkoop de koekjes aan vrienden en bekenden en doneer het geld aan DierenLot!
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Konijn Snuffie is de weg kwijt. Help jij Snuffie met de weg naar zijn hok?

?

DierenLot.nl/gift                                                                                                                 #samenvoordieren

Kunnen dieren in nood  
op jouw hulp rekenen?

Geef een éénmalige bijdrage.  
Dat kan heel eenvoudig door  
de QR code te scannen, op de 
website www.dierenlot.nl/gift  
of maak het rechtstreeks over op  
NL28 INGB 0000 0023 29



Recepten voor je dier6

EIERSALADE MET  
ZALM OF TONIJN
Ei... Veel katten smullen ervan. Eiwitten zijn 
ook nog eens heel gezond voor je dier. Toch 
moet je met ei voorzichtig zijn: kook een ei 
altijd om de salmonelle bacterie te voorkomen 
en geef de salade in kleine porties. 

INGREDIËNTEN:
 1 ei.
 Een blikje met stukjes tonijn of zalm  
(op waterbasis) Eventueel kan je ook  
natvoer van je kat gebruiken. Kies dan  
voor voer met zalm of tonijn. 

 Een paar sprietjes kattengras.

ZO MAAK JE HET:
» Vul een pannetje met water en breng het 
water aan de kook. 

» Doe het ei in de pan zodra het water kookt 
en laat het ongeveer 10 minuten koken. 

» Snijd ondertussen de stukjes tonijn of zalm 
in stukjes en hak het kattengras fijn. 

» Laat het ei na het koken schrikken  
en pel het. 

» Prak het ei 
fijn en voeg 
het toe aan 
de tonijn of 
zalm, meng 
alles even 
goed door 
elkaar. 

» Serveer de 
salade met 
fijngehakt 
kattengras.

Je kat voelt zich nog meer de koning als hij 
een hapje van deze salade proeft. 

BOTJES VAN BANAAN
Een heerlijk en verantwoord tussendoortje voor 
je hond én ook nog eens leuk om te maken. 

INGREDIËNTEN: 
 100 gram roggemeel.
 200 gram durum 
tarwegriesmeel. 

 50 gram gemalen 
ongebrande hazelnoten.

 1 ei. 
 1 banaan. 
 Inhoud van  
1 vanillestokje. 

 50 ml zonnebloemolie. 

ZO MAAK JE HET: 
» Verwarm de oven voor  
op 160 graden en 
bekleed het bakblik  
met bakpapier.

» Weeg en meng de 
roggemeel, durum 
tarwegriesmeel en 
hazelnoten.

» Snij het vanillestokje recht door de helft, 
dan met de botte kant van uw mes de zaadjes 
eruit drukken een toevoegen aan het meel.

» Pureer de banaan, het ei en zonnebloemolie
» Voeg alle ingrediënten samen in een 
keukenmachine tot een glad deeg. 

» Rol het deeg circa 3 mm dik uit op een een 
met bloem bedekt oppervlak en steek de botjes 
met een vorm uit.

» Leg vervolgens de koekjes op het bakblik en 
laat zo'n 20 minuten bakken.

Nadat de koekjes klaar zijn moeten ze nog 
minstens één uur afkoelen voordat je hond 
ervan kan smikkelen. 
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Word nu donateur! Het kan al vanaf 1,85 per maand

Ook in Nederland worden dieren ernstig 
mishandeld, verwaarloosd of aan hun 
lot overgelaten. Stichting DierenLot trekt 
zich het lot van deze dieren erg aan en 
wil hen graag helpen. Helpt u mee? Dat 
kan al vanaf € 1,85 per maand. Ga naar 
www.dierenlot.nl of bel 0800 7088.

Help dieren in nood. 
Ook bij u in de buurt!



Sudoku

De Kleine DierenLot 
Dieren-Weetjes-Quiz
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Welk orgaan hebben 
alleen honden en 
mensen?
A  Een Dikke Darm
B  Een Prostaat
C  Een Alvleesklier

Katten krabben uit 
verveling. Maar waarom 
krabben ze nog meer?
A  Om hun spieren te trainen
B  Om aandacht te vragen
C  Om geur af te zetten

Kijk voor de oplossingen 
van alle puzzels op 

dierenlot.nl/puzzels

Meer weten? Kijk op DierenLot.nl!                                                                            #samenvoordieren

Lever ook jouw oude mobieltje of cartridge in!
Let op de grote Eeko inzamelboxen, ook bij jou  
in de buurt. Kijk voor alle inleverinformatie op  
www.dierenlot.nl 

Inzamelbox aanvragen voor jouw  
dierenhulporganisatie of bedrijf? 
Meld je aan en wordt erkend inzamelpunt!  
Mail naar: inzamelen@dier.nu

Start óók met het inzamelen van 
mobiele telefoons & cartridges  
en help dieren in nood!

NIEUW!
DOE MEE!



Zo maak je een 
lekkere voedselslinger
Je konijn of cavia maakt tijdens het 
eten uit deze verrassingsrolletjes allerlei 
bewegingen met zijn lijf. Ook moet hij een 
manier vinden om het lekkers te pakken 
te krijgen. Dat is gezond voor zijn lijf én 
koppie!

Dit heb je nodig:
• Wc-rollen
• Hooi
• Touwtje of iets om de rollen  

aan op te hangen

Zo maak je het:
Knoop het touwtje om de wc-rollen en zorg 
dat er 15 cm tussen de rolletjes zit. Doe 
het hooi in de rolletjes. Hang het geheel op.

Extra tips: zorg dat de onderste rolletjes 
op neushoogte hangen, dan kan je konijn of 
cavia van laag naar hoog knabbelen. Doe 
tussen het hooi hier en daar een snoepje

Bron: #samenvoordieren jaargang 2,  
uitgave 1. Foto: M. Vrancken

Maak je eigen 
vetbollen
In de winter is het voor vogels 
moeilijker om eten te vinden, 
daarom deze handige tips om 
zelf vetbollen te maken. Volg 
de onderstaande stappen, het 
is heel eenvoudig!

Wat heb je nodig?
• Frituurvet (ongebruikt en ongezouten),  

blok, niet vloeibaar!
• Zadenmengsel (gebruik liever geen 

kippenvoer)
• Een vorm, bijvoorbeeld: theeglas,  

blikje, melkkarton
• Stevig katoenendraad of een tak

En nu aan de slag!
1. Smelt frituurvet in een pan totdat het warm is.
2. Pak het voer en mix het al roerend  

door het vet.
3. Laat het mengsel afkoelen.
4. Giet het mengsel in de vorm, doe eventueel 

eerst folie in de vorm om de vetbol er 
makkelijker uit te kunnen halen.

5. Pak het katoenendraad/tak en leg dat in de 
vorm voordat het mengsel stolt en zorg  
dat er een flink stuk draad uitsteekt.

Klaar! 
Wacht nu totdat het mengsel goed hard is 
geworden, haal het voorzichtig uit de vorm en 
hang het vervolgens aan het draad ergens in je 
tuin of op je balkon op.

Frituurvet is niet schadelijk voor vogels,  
zij hebben namelijk meer behoefte aan  
verzadigd vet dan wij.

8  Knutselhoek

Wilt u dieren in nood helpen met uw oude nog draagbare 
kledingen schoenen? Ga dan snel naar www.dierenlot.nl 
en ontdek waar bij u in de buurt een Kledingcontainer staat.  
U helpt de dieren er enorm mee!

Namens de dieren, heel hartelijk bedankt!

Help dieren in nood!
Lever uw kleding in!

Kijk op DierenLot.nl voor de container bij u in de buurt                                #samenvoordieren



9De grote DierenLot Dieren-Weetjes-Quiz

Kijk voor vacatures op DierenLot.nl of neem contact op met je lokale dierenhulporganisatie

“Dankzij vrijwilligers Paula  
en Gerrit kon pup Bas  
op tijd gered worden...”

“Dieren kunnen geen dag zonder 
onze hulp. Heb je wat tijd over? 
Kom in actie en help mee!”

 Paula & Gerrit  

    Vrijwilligers Dierenambulance Vianen

Katten houden van springen,  
maar hoe hoog komen ze eigenlijk?

  a. Drie keer hun eigen hoogte

  b. Zeven keer hun eigen hoogte

  c. Tien keer hun eigen hoogte

  d. Twaalf keer hun eigen hoogte

Hoe heet het verblijf van een Das?

  a. Hol   b. Burcht

  c. Tunnel   d. Boomstronk

Wat is het slimste hondentas?

 A Border  B Poedel  C Golden  D Dalmatiër
        Collie                                       Retriever

Hoe heet een jonge ezel?

  A - Ezeltje

  B - Puppy

  C - Pulsterling

  D - Veulen



10 Verbind de cijfers. Zie jij al welk dier het is?

Als je alle cijfers hebt verbonden zie je welk dier zich zo goed heeft verstopt.  
Mooi hè. Kun je hem ook mooi inkleuren zodat hij beter opvalt?
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11De moppentrommel

Welk dier 
bestaat voor 
75% uit wol? 
Antwoord:  
een wolf 

Tips en trucs vind je op DierenLot.nl/kom-in-actie                                         #samenvoordieren

Zamel statiegeld in

Schakel je hele school inDoe mee  
voor dieren 

in nood!
Verkoop cupcakes

Twee anemoonvissen zwemmen 
in een vijver. Buiten regent het.  

Zegt die ene anemoonvis tegen de 
andere: "Het regent buiten, maar 

wij zitten lekker droog hè."

Er staan twee koeien in de wei. Zegt er 
eentje: "Woef, Woef" Vraagt de ander 
verbaasd: "Wat zeg jij nou?" Zegt de 

eerste koe: "Ik oefen mijn vreemde talen!"“Ik ben mijn 
hond kwijt.” 
“Oh help! Ga je 
een advertentie 
in de krant 
zetten?” “Doe 
niet zo dom. 
Mijn hond kan 
toch niet lezen!”

Er lopen twee 
muizen over het 
bospad, vliegt 
er ineens een 

vleermuis voorbij. 
De ene muis begint 
te zwaaien, waarop 
die andere zegt: 
"waarom loop je 
nou te zwaaien?" 
Zegt die andere 
muis: "Da's mijn 

neef, die zit bij de 
luchtmacht!"

Twee vogels zitten op een 
tak. Dan vliegt er ineens een 
straaljager over. Zegt de ene 
vogel: “Die gaat hard!” Zegt 
de ander: “Nou, ik zou jou 
wel eens willen zien vliegen 
als je staart in brand staat!”
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