
   
 

PERSBERICHT 

Lenie ’t Hart bindt zich aan Stichting DierenLot 

Lenie ’t Hart heeft zich aan Stichting DierenLot verbonden als ambassadeur. Zij zal de 

komende tijd vaker te zien zijn om over het goede werk voor dieren in nood  van DierenLot 

te vertellen. 

Lenie ´t Hart draagt DierenLot al veel langer een warm hart toe, maar dit was het moment 

om een meer officiële samenwerking aan te gaan met elkaar.  Op haar website schrijft Lenie 

’t Hart:  “De zeehond is op mijn weg gekomen, maar alle andere dieren red ik ook en ik ben 

dan ook heel blij dat DierenLot mij de kans geeft om ook voor die mensen en organisaties op 

te komen die net zo in elkaar zitten als ik en die voor het redden van dieren gaan. Want die 

organisaties hebben ondersteuning nodig: moreel maar ook financieel. Want veel 

dierenredders hebben het niet gemakkelijk. We vechten met elkaar voor elk dier in nood.” 

Na Michaëlla Krajicek is Lenie ’t Hart de tweede ambassadeur van Stichting DierenLot. 

Directeur Jan Krol: “we zijn er trots op dat we deze twee dames, met een heel groot hart 

voor dieren aan ons hebben kunnen binden. Zowel Lenie als Michaëlla hebben geen dubbele 

boodschap in hun ambassadeurschap voor DierenLot. Ze hoeven er zelf niet beter van te 

worden, maar doen het vanuit hun liefde voor dieren en de wil om iets goeds te doen voor 

dieren in nood. Dat maakt hen ambassadeurs waar wij trots op zijn.” 

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

ondersteunen van lokale en regionale dierenhulpverleners met geld, hulpmiddelen zoals 

dierenambulances, kennis over opvang en verzorging van uiteenlopende dieren, maar ook 

het aanbieden van mogelijkheden om zelf fondsen te werven. 

 

Over DierenLot 

Veel dieren in Nederland leiden nog steeds een beroerd bestaan. Stichting DierenLot  komt op voor die dieren 

en trekt zich het lot van dieren in nood erg aan. DierenLot helpt door lokale en regionale dierenorganisaties in 

Nederland te steunen in hun goede werk voor de dieren. Soms doet DierenLot  dit met financiële steun - voor 

bijvoorbeeld het uitvoeren van verbouwingen aan dierenopvangcentra, het uitvoeren van operaties of 

vergoeden van medicatie - maar ook bij het oplossen van transportproblemen. Dan bieden zij, middels de steun 

van de donateurs, een prachtige oplossing: het gratis in bruikleen geven van dierenambulances. Er rijden er nu 

al zo'n 85 in Nederland. Heel belangrijk is het vergroten van de zelfredzaamheid van de dierenhulporganisaties 

voor DierenLot. Een van de mogelijkheden die dierenhulporganisaties geboden wordt is het meedoen aan de 

Kledingactie waarbij 100% van de netto opbrengst ten goede komt aan de dierenhulporganisatie. 

 

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  of met Lenie 't Hart, 06 51 58 77 74 of per email leniethart@planet.nl 


