
   
 

PERSBERICHT 

Stichting DierenLot lanceert nieuw prototype dierenambulance 

Op de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening die zaterdag 18 april werd gehouden in 

DeFabrique in Maarssen heeft Stichting DierenLot het nieuwe prototype voor de Dieren 

Noodhulp Ambulance gelanceerd.  

De nieuwe Dieren Nood Ambulance van Stichting DierenLot is een Opel Vivaro . Samen met 

de Dieren Ambulance, een verlengde Opel Combo zullen deze auto’s de komende jaren het 

ambulance-gezicht van DierenLot gaan vormen. 

Door continue contact met de dierenhulporganisaties die rijden met een DierenLot 

dierenambulance zijn ook de nieuwe ambulances weer volledig ingericht volgens de wensen 

van de dierenhulpverleners zelf. Alle materialen en betimmering is tot stand gekomen 

samen met de dierenhulpverleners. 

Het grote voordeel van het nieuwe model is dat deze compacter is  dan de huidige Noodhulp 

Ambulance en daardoor goedkoper in gebruik voor de hulporganisaties. Meer kilometers 

met een tank benzine, lagere verzekeringskosten waardoor er meer geld besteed kan 

worden aan de daadwerkelijke hulp aan dieren in nood. Ook in de aanschaf is deze auto 

voordeliger dan de vorige Dieren Noodhulp Ambulance. Door deze besparing kan Stichting 

DierenLot meer hulp bieden aan dieren in nood in Nederland.  

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. Momenteel rijden er 86 

DierenLot dierenambulances in Nederland.  

 

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  


