PERSBERICHT
DierenLot reikt 5 dierenambulances in één keer uit
Met behulp van alle donateurs kon Stichting DierenLot vandaag voor kerstman spelen. Maar
liefst 5 dierenambulances werden in een keer uitgereikt bij Eetcafé Achter de Kerk in de
Gorcumse binnenstad.
Vijf organisaties beschikken nu dus ook over betrouwbaar diervervoer. Er is nog steeds veel
vraag naar de dierenambulances van Stichting DierenLot. Dit keer ook 2 vreemde eenden: de
standaard dierenambulances zijn niet geschikt om op het strand te rijden. Voor
Vogelrampenfonds Haarlem en Zeehonden Fonds Lenie ’t Hart (langs de zuidelijke
kuststrook) is dat wel gewenst. Voor deze organisaties werden dan ook goede tweedehands
pick up auto’s gevonden die er weer als nieuw uitzien en nog heel wat jaren mee kunnen om
de dieren langs de Nederlandse kust te helpen.
De andere auto’s waren voor Dierentehuis Heberdina Japin Timmer in Hoorn, die de
transportauto met name zullen gebruiken voor transport van dieren naar de dierenarts en
naar pleeggezinnen, de Fügelpits, een vogelasiel in de kop van Friesland die veel vogels
helpen en ook weer uitzetten in de vrije natuur en het Algemeen Dierverzorgingscentrum
Midden Nederland, die in het midden van Nederland de dierennoodhulp verzorgen met hun
dierenambulances.
DierenLot heeft nu zo’n 120 dierenambulances in bruikleen gegeven aan
dierenhulporganisaties in heel Nederland.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
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. Ook voor een exemplaar van het kookboekje kunt u contact opnemen via email. We
sturen er graag eentje toe!
Stichting DierenLot
Stichting DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde, gewonde en in de steek gelaten dieren in
Nederland. Dat doen wij door het ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties. Dat kan zijn
met financiële middelen, maar ook met de uitreiking van dierenambulances waarvan er nu zo’n 100 rijden in
Nederland.

