
   
 

PERSBERICHT 

 

DierenLot opent dierenwelzijnsloket voor lokale hulporganisaties 

Stichting DierenLot heeft zijn rol naar lokale en regionale dierenhulporganisaties uitgebreid 

met een poot Dierenwelzijn. Hiertoe is op 2 mei Ellen Jongerden begonnen als Manager 

Dierenwelzijn en Belangenbehartiging. 

DierenLot ondersteunt lokale en regionale dierenhulporganisaties met geld en goederen 

(zoals de dierenambulances) maar heeft daarnaast “professionalisering en zelfredzaamheid 

verhogen van de dierensector” hoog in het vaandel staan. In dit kader zal het 

dierenwelzijnsloket een belangrijke rol gaan spelen. Niet alleen lokale 

dierenhulporganisaties, maar ook bijvoorbeeld gemeenten kunnen met al hun vragen over 

dierenopvang, op zowel beleidsniveau of puur praktisch, contact opnemen met Ellen. 

Ook zal Ellen in politiek Den Haag de stem van de kleine en middelgrote 

dierenhulporganisaties laten horen. DierenLot is eerder dit jaar met dezelfde reden al 

toegetreden tot de Diercoalitie die gezamenlijk optrekken voor dierenwelzijn in de hele 

wereld. Door toetreden van DierenLot is nu ook Nederland zelf daarin veel beter 

vertegenwoordigd. Ook met de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) 

zal Ellen een korte lijn houden.  In deze brancheorganisatie zijn goed 30 zelfstandige 

dierenopvangorganisaties uit heel Nederland verenigd. 

De afgelopen 6,5 jaar was Ellen werkzaam als Algemeen Manager /Woordvoerder voor 

Dierenasiel Crailo, Dierenasiel Almere, de dierenambulance in die regio Dieren Alarm 

Centrale en PCS Dierenartsen, ook deed ze al het nodige werk voor de NFDO.  Ellen is 

bereikbaar op het DierenLot kantoor in Arkel,  per e-mail ellen@dier.nu of mobiel 06 2459 

4266. 

 

 

Over DierenLot 

DierenLot is 10 jaar geleden opgericht om op te komen voor verwaarloosde, mishandelde, in de steek gelaten 

en gewonde dieren in Nederland. We hebben het dan niet alleen over huisdieren, maar ook andere 

gezelschapsdieren en dieren in de Nederlandse natuur. DierenLot geeft steun aan een fijnmazig groot netwerk 

van lokale en regionale dierenhulporganisaties: dierenambulance organisaties, asielen, maar ook meer 

gespecialiseerde opvangen voor speciale dieren. In totaal zo’n 300 organisaties door heel Nederland. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u  contact opnemen met Jane van den Berg  van Stichting DierenLot, 06 149 239 70 

of per email, jane@dier.nu  


