PERSBERICHT
Hessel Wiegman Dierenhulpverlener van het jaar 2015
Op het Landelijke Congres Dierenhulpverlening heeft Hessel Wiegman van Terschelling de prijs voor
Dierenhulpverlener van het jaar ontvangen. Hessel kreeg de prijs uit handen van de winnaar van
2014 Toon Lesterade. Naast de award heeft Hessel Wiegman een cheque in ontvangst genomen ter
waarde van € 5.000,00 voor de opvang van zeezoogdieren.
In het juryrapport wordt Hessel geroemd om zijn liefde voor dieren die hij ook nog eens doorgegeven
heeft aan veel andere mensen op het eiland. Al meer dan 4.000 zeehonden maar ook bruinvissen,
dwergvinvissen en vele vogels hebben al op zijn hulp mogen rekenen. Zelfs bij tegenslagen bleef
Hessel altijd het belang van de dieren in de gaten houden. Dat maakt hem de nummer 1 van 2015.
Tweede in de verkiezing is geworden Hans Masius van Stichting De Kattenmand, hij heeft een cheque
ontvangen ter waarde van €2.500,00 voor zijn stichting. Met hart en ziel zet hij zich al jarenlang in
voor katten en andere dieren in de Alblasserwaard en ook grote persoonlijke tegenslagen
weerhouden hem daar niet van. Derde is geworden de pas 19-jarige Patricia Vergeer van
Galecopperpark Sublime. Met haar passie voor paarden heeft zij met succes een opvang voor
mishandelde en verwaarloosde weidedieren opgezet. Zij heeft voor haar opvang een cheque van
€1.250,00 mogen ontvangen.
De titel Dierenhulpverlener van het jaar is 3 jaar geleden in het leven geroepen door Stichting
DierenLot om, in hen, alle dierenhulpverleners te eren die dagelijks klaar staan voor dieren in nood in
Nederland. Bij de verkiezing komt de voordracht vanuit de medewerkers en vrijwilligers van de
dierenhulporganisaties in het land. Uit al deze voordrachten, maakt de jury onder voorzitterschap
van de winnaar van het afgelopen jaar, de winnaar bekend die jaarlijks in november geëerd wordt op
het Landelijke Congres Dierenhulpverlening.
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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
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.

