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Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening trekt 1.000 bezoekers 

De 13
e
 Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening, georganiseerd en gefaciliteerd door 

Stichting DierenLot, heeft op 20 mei ongeveer 1.000 bezoekers getrokken uit de 

dierenhulpverlening en mag daarmee wederom als een groot succes worden gezien. 

De Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening is al jarenlang hét platform voor 

informatievergaring en netwerk voor de gehele dierenhulpverleningssector. In deze 13
e
 

editie waren meer dan 30 sessies variërend van informatie over de verzorging van 

verschillende soorten dieren tot zuinig rijden en van online fondsenwerving tot aan 

management bij dieren opvanglocaties. Tijdens een van de sessies werd door Stray AFP het 

handboek TNR voor zwerfkatten uitgereikt aan DierenLot ambassadeur Lenie ’t Hart. 

Binnen het programma was natuurlijk ook veel tijd ingeruimd om te netwerken met collega's 

van andere dierenhulporganisaties, een kijkje te nemen op de informatiemarkt en er werden 

op ludieke wijze nog de nodige cheques voor dierenhulp in Nederland uitgereikt.  

Stichting DierenLot komt op voor dieren in nood in Nederland. Dit doet DierenLot door het 

ondersteunen van lokale en regionale dierenhulpverleners met financiële middelen, 

hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld dierenambulances, kennis over opvang en verzorging van 

uiteenlopende dieren, maar ook het aanbieden van mogelijkheden om zelf fondsen te 

werven. Momenteel rijden er bijna 140 DierenLot dierenambulances in Nederland.  

 

Over DierenLot 

DierenLot is 11 jaar geleden opgericht om op te komen voor verwaarloosde, mishandelde, in de steek gelaten 

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

dieren in de Nederlandse natuur. DierenLot geeft steun aan een fijnmazig 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  


