PERSBERICHT
Pick up ambulance voor Echo Bonaire
Op maandag 25 september is op Redpalm Village een DierenLot pick up dierenambulance uitgereikt
aan Echo Bonaire. DierenLot ambassadeur op Bonaire Leo Dijkgraaf heeft de uitreiking verzorgd.
Echo Bonaire heeft een opvang voor papegaaien, maar is met name actief in het in stand houden van
de populatie geelgeschouderde amazone papagaaien op het eiland. Dit doen ze door nesten te
bewaken, onderzoek te doen naar de huidige populatie en oude inheemse planten weer terug te
planten op het eiland zodat de natuurlijke leefomgeving weer beter geschikt is voor de papegaaien.
Omdat er voor deze werkzaamheden, die vaak plaatsvinden op moeilijk te bereiken gebieden een
goede auto noodzakelijk is, stelt Stichting DierenLot een pick up dierenambulance beschikbaar.
Stichting DierenLot is een Nederlandse organisatie die opkomt voor dieren in nood in Nederland en
de Nederlandse gemeenten in het Caraïbisch gebied. Niet alleen gezelschapsdieren maar ook dieren
uit de natuur kunnen op onze hulp rekenen. Zo helpen wij ook Sea Turtle Conservation Bonaire,
Dierenbescherming Bonaire en Kunuku Kakelvers.

Pick up Animal Ambulance for Echo Bonaire
On Monday 25th of September, Echo Bonaire received a DierenLot Pick up Animal Ambulance on
Redpalm Village. Leo Dijkgraaf, Bonarian Ambassador of DierenLot.
Echo’s goal is to ensure a stable and growing population of the Yellow-shouldered Amazon Parrot.
Therefore they need a good vehicle to drive in the bush of Bonaire for feeding the parrots, secure the
safety of the parrots and plant several native crops so the environment for the parrots is better.
Stichting DierenLot is a Dutch animal welfare organisation fot animals in need in the Netherlands and
the overseas Dutch places like Bonaire. Also Kunuku Kakelvers, Dierenbescherming Bonaire and Sea
Turtle Conservation Bonaire have a Animal Ambulance for their good work for animals in need in
Bonaire

Over DierenLot
DierenLot is 12 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 groot aantal lokale en regionale
dierenhulporganisaties: dierenambulance organisaties, asielen, maar ook meer gespecialiseerde opvangen voor
andere dieren. In totaal al 300 organisaties door heel Nederland en de Nederlandse gemeenten op de
Caraïben.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jane van den Berg van Stichting DierenLot, 0031 6 149
239 70 of per email, jane@dier.nu

