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Hoi! Wat leuk dat jij
geïnteresseerd bent in 

Stichting DierenLot! 
Met dit informatiepakket kom je

alles te weten over onze
stichting. 

Heel veel succes met jouw
spreekbeurt, werkstuk of

presentatie!
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3



Heel veel dieren leiden een beroerd bestaan; ook in Nederland. Ze worden opgesloten in
veel te kleine hokken, soms ernstig mishandeld of zonder pardon op straat gezet en aan
hun lot overgelaten. Helemaal alleen moeten ze dan op zoek naar wat voedsel en een
veilige plek om te schuilen.
 
.
Stichting DierenLot trekt zich het lot van
deze dieren erg aan en wil hen graag
helpen. We vinden het daarbij belangrijk
om de kleine dierenhulporganisaties te
steunen. Deze organisaties zijn vaak druk
bezig met het helpen van dieren in nood.
Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld een
opvangcentrum, dierenasiel of
dierenambulanceorganisatie.

Maar deze organisaties hebben natuurlijk geld nodig voor bijvoorbeeld het betalen van
verbouwingen, aanschaffen van materieel, het uitvoeren van operaties of medicatie. Maar

ook het transport van de dieren kost veel geld.

Dierenambulance-organisaties rijden vaak rond
met privé auto’s of ambulances die wat betreft

onderhoud te duur zijn om rijdend te houden. Vaak
zijn het oude auto’s. De kosten van reparaties zijn

dan vaak erg hoog. Voor deze organisaties wil
Stichting DierenLot hulp bieden! Door gratis onze

eigen DierenLot dierenambulances uit te lenen,
zodat de oude en dure ambulances en busjes

vervangen kunnen worden en er nog beter gewerkt
kan worden om zo veel mogelijk dieren te helpen.

WAT DOET STICHTING
DIERENLOT?

1.

Maar dat is niet het enige wat Stichting DierenLot doet! Zo helpen we ook
bij het aanschaffen van nieuwe hokken en verblijven, dierenartskosten,
diervoer en andere kosten en materialen die nodig zijn.



2. DE GESCHIEDENIS VAN
STICHTING DIERENLOT

2005

In november 2005 is Stichting DierenLot opgericht door drie mannen die zich
besloten in te gaan zetten voor verwaarloosde en mishandelde dieren in
Nederland, door lokale asielen en opvangcentra te helpen. Dit was de start van
Stichting DierenLot. 

Bij de oprichting heette het geen Stichting DierenLot maar DierenLoterij. Mensen
konden loten kopen en de opbrengst van de loten werd gebruikt om de dieren te
helpen. Toen de DierenLoterij begon werden er maar een klein aantal
dierenhulporganisaties geholpen. Maar steeds meer organisaties kwamen om
hulp vragen, zoveel zelfs dat er meer geld nodig was om iedereen te kunnen
helpen. Dit kon natuurlijk niet alleen uit de verkoop van loten worden gehaald en
zo is de DierenLoterij veranderd in Stichting DierenLot! In november 2005 werd
de allereerste spot uitgezonden op TV om mensen te vragen om donateur te
worden. (Een donateur is iemand die maandelijks of jaarlijks geld geeft.)

2006
In 2006 kregen wij de eerste donatie binnen buiten het verkopen van de loten om.
Donaties zijn voor Stichting DierenLot ontzettend belangrijk. Door middel van
donateurs en losse donaties kunnen wij namelijk de dieren helpen.

2007

In 2007 is het noodfonds opgericht. Hierin worden onvoorziene uitgaven mee
betaald. Hiervoor kan een organisatie een spoedaanvraag doen. Bijvoorbeeld bij
brand, de noodopvang van een grote groep dieren, een olieramp of bij vogelgriep.
Meer over het noodfonds lees je verderop in dit informatiepakket!

2008

In 2008 is de eerste dierenambulance uitgereikt! Doordat er steeds meer
donateurs kwamen, kreeg Stichting DierenLot steeds meer geld en middelen.
Hierdoor kon Stichting DierenLot dierenhulporganisaties de kosten overnemen die
ze anders kwijt waren aan de ambulance. Meer over de DierenLot
dierenambulances lees je verderop in dit verslag!



2010

De eerste Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening werd in 2010 georganiseerd.
Sindsdien wordt dit evenement 2 keer per jaar georganiseerd. Oorspronkelijk was het
een dag waarop alle dierenambulances naar 1 plek moesten komen om allemaal op
dezelfde dag nagekeken en onderhouden te worden. Het kost namelijk een hoop meer
geld als alle auto's los naar de garage moeten komen. Omdat de bezoekers
ondertussen op hun auto moesten wachten is er een heel evenement omheen
georganiseerd. Ondertussen is dit evenement zo groot dat er per editie rond de 1500
bezoekers komen. Deze mensen zijn allemaal vrijwilliger of bestuurslid bij een
dierenhulporganisatie. Er zijn de hele dag lezingen en workshops met onderwerpen
over dieren. Daarnaast kunnen de organisaties onderling met elkaar contact leggen om
samen te gaan werken en van elkaar te leren. Want als iedereen samenwerkt krijg je
natuurlijk nog meer voor elkaar om zo goed mogelijk de dieren te kunnen helpen!

2015
In 2015 bestond DierenLot 10 jaar! In deze 10 jaar hebben er al meer dan 60.000
mensen meegedaan met de loterij. Daarnaast zijn er al meer dan 100.000 donateurs.
2015 is ook het jaar dat de 100e ambulance is uitgereikt.

In 2018 viert DierenLot dat de stichting 12,5 jaar bestaat. In deze 12,5 jaar zijn er
150 dierenambulances uitgereikt en zijn er meer dan 300 dierenhulporganisaties
aangesloten die steun ontvangen van Stichting DierenLot. Dit dankzij de hulp van
meer dan 140.000 donateurs en loterij spelers.

In juni 2018 werd het DierenLot distributiecentrum geopend in Arkel. Verder in dit
informatiepakket leer je hier meer over!

2018

2020

2019

In 2019 is de DierenLot academie geopend! Hier kunnen dierenhulpverleners gratis
cursussen volgen. Deze cursussen kunnen over van alles gaan waar
dierenhulpverleners iets aan hebben. Een aantal voorbeelden van cursussen zijn:
vachtverzorging bij katten, kennis van roofvogels, hoe zorg je dat je gesponsord wordt
door bedrijven en nog veel meer!

Ook werd er in 2019 het Maarten Stoopendaal droomfonds opgericht. Het is een speciaal
fonds waar dierenhulporganisatie geld aan kunnen vragen voor hun droomproject.
Maarten Stoopendaal was een van de oprichters van Stichting DierenLot en is in februari
2020 helaas overleden.

Stichting DierenLot bestaat in 2020 15 jaar. De Stichting blijft groeien en helpt steeds
meer dieren in nood!



Stichting DierenLot steunt veelal kleinere lokale en regionale dierenorganisaties in Nederland en
op de Nederlandse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. 
 
Wij hebben inmiddels meer dan 160 DierenLot-dierenambulances door Nederland rijden en
steunen rond de 250 dierenhulporganisaties in Nederland. Er is dus altijd wel een organisatie in de
buurt. Als er een dier in nood is, kan deze zo snel mogelijk geholpen worden. Ook hebben kleinere
organisaties onze financiële steun vaak harder nodig dan grote organisaties.

Wanneer een organisatie gesteund wilt worden door DierenLot kunnen zij hier een aanvraag voor
doen. Je krijgt natuurlijk niet zomaar hulp. Je moet bijvoorbeeld een recent jaarverslag met alle
financiële stukken (geldzaken) inleveren en ingeschreven staan bij de kamer van koophandel.
Daarnaast zijn er nog een aantal eisen. Wanneer een dierenhulporganisatie eenmaal geholpen
wordt door DierenLot noemen wij ze een 'erkend beneficiant'. Om dit te blijven moet je ook ieder
jaar weer nieuwe documenten aanleveren. Zo zorgt DierenLot dat het geld écht gebruikt wordt om
dieren in nood te helpen via betrouwbare dierenhulporganisaties. 

Wil je weten of de dierenhulporganisatie bij jou in de buurt ondersteund wordt door Stichting
DierenLot? Kijk dan op www.dier.nu/erkend-beneficiant

3. DIERENHULPORGANISATIES



Dierenhulporganisaties hebben voor veel dingen vervoer nodig, bijvoorbeeld als er
diervoer gehaald moet worden, er een dier naar de dierenarts gebracht moet
worden of als er een dier in nood is. 

Vervoer is vaak een (te) grote kostenpost. Veel organisaties rijden daarom
noodgedwongen rond met oude busjes die ze gebruiken als dierenambulances of
bestelauto's. En soms zelfs met privé auto's die vaak door onderhoud en reparaties
veel te duur zijn. En geld voor een nieuwe is er vaak niet... Een groot probleem,
want zonder betrouwbaar vervoer kunnen dieren in nood niet geholpen worden!

Al snel kreeg Stichting DierenLot vaak de vraag 
organisaties te helpen met het aanschaffen of 
onderhouden van dierenambulances. Daarom heeft 
Stichting DierenLot bedacht zelf dierenambulances 
in bruikleen te geven aan organisaties. 
Dan kan de oude, dure dierenambulance of
bestelauto vervangen worden en zo wordt veel 
efficiënter gewerkt. Daarmee zijn de dieren in nood
 het meest geholpen.

4. DIERENLOT
DIERENAMBULANCES

Iedere dierenhulporganisatie in Nederland kan bij DierenLot een dierenambulance
aanvragen. Maar de organisatie moet wel kunnen aantonen dat ze zónder een
DierenLot dierenambulance hun werk niet goed kunnen doen. Wanneer een
aanvraag voor een ambulance wordt goedgekeurd kijkt DierenLot wat voor
ambulance de organisatie heeft aangevraagd, en wat ze denken dat een
organisatie nodig heeft. Een egelopvang heeft natuurlijk geen grote bus nodig,
maar een wildopvang bijvoorbeeld vaak wel.

De dierenambulances blijven altijd in eigendom van Stichting DierenLot en worden in bruikleen
gegeven aan de organisaties. Als een organisatie zich dan niet aan de regels houdt kan
Stichting DierenLot altijd de auto weer terughalen. Maar dit komt gelukkig bijna nooit voor. Wel
is het zo dat alle dierenambulances herkenbaar worden gemaakt voor de organisatie die erin
rijdt. Als bijvoorbeeld het dierenasiel in Dordrecht een ambulance in ontvangst mag nemen,
dan is hun eigen logo en telefoonnummer op de ambulance geplakt.  Er zijn verschillende
soorten dierenambulances, deze staan op de volgende pagina's.



De Transport ambulance wordt voornamelijk
gebruikt bij hulp aan kleinere dieren. Met een
kleinere auto kunnen er bijvoorbeeld ook
medicijnen opgehaald worden bij de
dierenarts. Het is dan niet nodig om met een
grote ambulance op pad te gaan, zodat deze
grote ambulance voor andere zaken gebruikt
worden. De kleine ambulance kan overal snel
ter plaatse zijn, ook in drukke stedelijke
gebieden.

TRANSPORT AMBULANCE

Veiligheid staat natuurlijk voorop bij DierenLot.
Daarom is er voor gezorgd dat in alle
dierenambulances de dieren goed en veilig
vervoerd kunnen worden. Hiervoor is een bench
onder andere heel belangrijk. Verder is de auto
van binnen goed uitgerust met o.a. een EHBO
kit, speciale kleding, halsbanden, muilkorven en
een vangstok. Het komt af en toe ook voor dat
de dieren zenuwachtig zijn en daardoor gaan
plassen. Daarvoor zit er ook een afvoerputje
ingebouwd. Aan de buitenkant moet de auto ook
goed opvallen. Dit doen we door opvallende
reflectiestrepen en een groot oranje zwaailicht.
Dit is nodig omdat de dierenambulance ook wel
eens gevaarlijk langs de (snel)weg moet staan.



De kleine transport ambulance is er ook in een iets grotere versie. Dit is de versie die wij de
Noodhulp ambulance noemen. Hier zitten nog meer spullen in om dieren te kunnen helpen.
Deze is vooral ingericht voor wanneer er 'nood'  is. Als er bijvoorbeeld een melding binnenkomt
dat een dier is aangereden, kan een noodhulp ambulance naar de melding, want deze is
helemaal ingericht voor noodsituaties!

Deze auto is bijvoorbeeld uitgerust met extra waarschuwingslichten, een groot zoeklicht, een
kattenmand, brancard, antislip vloerkleed, warm waterzak, vangnet, zaklamp, waadbroek,
veiligheidshesjes, veiligheidshelmen, handdoekrol houder, jerrycan voor water, afvalbak,
schoonmaakdoeken, betonschaar en een chipreader. Met deze extra’s kan deze ambulance
nog beter worden ingezet om dieren in nood te kunnen helpen.
 

Waarom dan niet alleen een Noodhulp Ambulance? 
De Transportambulance wordt bijvoorbeeld gebruikt door een dierenasiel die een kat komt
ophalen bij een gezin die niet meer voor de kat kan zorgen. De kat is dan natuurlijk niet
gewond en kan netjes in een bench vervoerd worden. De kleine Transport ambulances zijn
hiervoor veel efficiënter en hebben meer ruimte voor het vervoeren van dieren en goederen
doordat de auto niet vol ligt met hulpmaterialen. Maar bijvoorbeeld ook om diervoer te halen en
brengen zijn ze uitermate geschikt. Daarnaast zijn de Transport ambulances ook goedkoper.
Dat is mooi meegenomen.

Sommige dierenhulporganisaties hebben veel opvang dieren. Deze dieren komen vaak
gewond binnen, en als een dier gewond is en moet worden vervoerd, moet je hier natuurlijk
wel de juiste materialen voor hebben in de auto om dit zo veilig en pijnloos mogelijk te kunnen
doen. Hiervoor wordt hiervoor de noodhulpambulance ingezet. 

NOODHULP AMBULANCE

Op de foto lijkt de noodhulp ambulance bijna

hetzelfde als de transport ambulance, maar van

binnen is deze een stuk groter!



Dit is de grootste versie dierenambulance die er is. Van dit type rijden er ruim 36 rond
in Nederland. De inhoud is bijna gelijk aan die van een noodhulp ambulance, alleen
zijn sommige materialen groter,of hebben ze er meer van in de auto. En de auto zelf is
natuurlijk een stuk ruimer! Zo kunnen er met deze ambulance grotere dieren vervoerd
worden. Een ree kan makkelijker mee met de grote dierenambulance bijvoorbeeld!. 

In de cabine (waar het stuur zit) zijn 3 stoelen in plaats van 2 zoals bij de andere
ambulances, zo kunnen er 3 dierenhulpverleners tegelijk op pad. Wanneer er een
melding is waar meerdere dieren bij 
betrokken zijn is dit heel erg handig.

 

DIEREN AMBULANCE



4X4 AMBULANCE

Omdat wij veel verschillende
dierenhulporganisaties steunen, zitten daar
ook organisaties tussen die op lastige
plekken moeten komen om dieren te helpen.
Denk aan bijvoorbeeld een organisatie die
zeedieren helpt en veel op het strand moet
werken. Voor zo'n organisatie stellen wij 4x4
auto’s beschikbaar. Waar een normale auto
vast komt te zitten, kunnen deze auto’s nog
makkelijk doorrijden.

BESTELAUTO
Soms heeft een organisatie helemaal geen
dierenambulance nodig, maar alleen
vervoer om belangrijke dingen voor de
organisatie te doen. Bijvoorbeeld een
dierenvoedselbank; zij zijn veel onderweg
om diervoer op te halen op verschillende
locaties. Dan heb je dus wel vervoer nodig
maar geen dierenambulance. Een
bestelauto voldoet dan prima en is een stuk
goedkoper!

 



In 2018 opende Stichting DierenLot een distributiecentrum in Arkel. Een distributiecentrum? Voor
een goed doel? Is dat niet raar? Nee juist niet!

Met ons distributiecentrum kunnen wij juist veel meer dierenhulporganisaties helpen en dat is
precies wat we willen! Veel diervoederleveranciers als Best for your Friend,
Zooplus, Yarrah en Vitakraft (en nog veel meer) leveren tegenwoordig hun restanten of retouren
aan Stichting DierenLot. 

Wij krijgen food en non food producten die nog hartstikke goed zijn, maar die niet meer verkocht
kunnen worden in de winkel. Met deze spullen kunnen wij heel veel dierenhulporganisaties heel
erg blij maken want voer is vaak een van de grootste kostenposten voor een
dierenhulporganisatie. En hoe leuk is het als je een hartstikke goede krabpaal mee kan nemen om
een poezenverblijf op te fleuren. Om al deze food en non food producten (kort) op te kunnen slaan  
hadden we dus een ruimte nodig waar we de pallets kwijt kunnen en de spullen te kunnen
sorteren zodat we zoveel mogelijk dierenhulporganisaties kunnen helpen. 

Dit is natuurlijk alleen mogelijk dankzij onze zakelijke partners die het food en non food leveren en
dankzij onze donateurs die het mogelijk maken om dierenhulp te kunnen verlenen. Wij zijn hier
heel erg blij mee!

5. DIERENLOT
DISTRIBUTIECENTRUM



Voorbeelden wanneer organisaties een
beroep kunnen doen op het noodfonds zijn:

- Bij brand
- Bij stormschade
- Een olieramp
- Extreme kou of hitte
- Een ongeval met total loss of grote        
 schade aan een dierenambulance

Voor problemen waarin snel hulp nodig is voor de dieren is het voor
dierenhulporganisaties mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodfonds van Stichting
DierenLot. Zo’n aanvraag zal direct behandeld worden zodat vaak binnen 24 uur
duidelijk is of de dierenorganisatie snel steun vanuit het Noodfonds kan verwachten. De
financiële verantwoording ‘hoe het geld is gebruikt’ komt dan later, wanneer de nood
voorbij is. Als de dierenhulporganisaties geen dieren meer kunnen helpen, ontstaan er
problemen! Deze problemen willen en kunnen wij voorkomen via het noodfonds. 
 
Het Noodfonds is in leven geroepen om te voorkomen dat dierenhulp niet in gevaar
komt door welke reden dan ook. Eerst hulp bieden is van groot belang!

6. HET NOODFONDS



Stichting DierenLot helpt de lokale dierenhulporganisaties ook door het stimuleren
om zelf geld binnen te halen. Bijvoorbeeld met het inzamelen van kleding. 
Kleding is namelijk geld waard!

 Iedereen heeft wel kleding die niet meer past of kleding die niet
 meer gedragen wordt. Door deze kleding in te zamelen
kunnen veel dieren in nood gered worden. Veel van onze
dierenhulporganisaties hebben inzamelcontainers staan. 
De kledingcontainer valt op door de oranje kleur en vaak heeft de
organisatie ook een mooie sticker waardoor mensen zien dat zij een
 kleding inzamelpunt zijn. Door kleding in te zamelen ondersteun
 je de dierenhulporganisatie bij jou in de buurt!

Sinds 2020 werkt DierenLot ook samen met EEKO. Dit is een bedrijf 
dat oude mobiele telefoons en inktcartridges (uit de printer) recycled.
Beneficianten kunnen deze inzamelbakken neerzetten bij hun opvang/asiel en hier
krijgen we een vergoeding voor, net als voor ingezamelde kleding!

 

Verder stimuleert Stichting DierenLot het organiseren van
evenementen.  Zo kunnen  dierenorganisaties de
donatieverdubbelaar aanvragen als ze een evenement
(zoals een open dag, sponsorwandeling of braderie
organiseren). Stichting DierenLot verdubbelt dan iedere
euro die er gegeven wordt tot een maximum van €1250.
Een mooie manier om extra inkomsten te krijgen dus!

7. DE KLEDINGACTIE EN EEKO



Je wilt je natuurlijk goed voorbereiden, maar
waar begin je? Het onderwerp van je
spreekbeurt is erg belangrijk. Daarom kan je
maar beter vroeg beginnen. We hebben in
dit informatiepakket natuurlijk veel meer
informatie staan over Stichting DierenLot
dan jij in korte tijd kan vertellen.
Daarom moet je weten wat jij graag wilt
vertellen, zodat jouw klasgenootjes dat te
weten krijgen. Probeer daarom uit dit pakket
de onderwerpen te halen die jij het
belangrijkst vindt.

TYP UIT WAT JE
WILT GAAN
VERTELLEN

Om het voor jezelf zo makkelijk mogelijk te
maken, is het slim om van te voren alles
wat je wilt gaan vertellen uit te schrijven of
te typen. Hierbij is het belangrijk dat je
gewoon in je eigen woorden gebruikt en
het niet te moeilijk maakt. Als je alles uit
hebt getypt  kan je even doorlezen of je
alles wat je wilt gaan vertellen hebt
opgeschreven. Probeer veel voorbeelden
te noemen. Dit maakt jouw spreekbeurt
persoonlijker en jouw groep zal het ook
beter begrijpen. Kijk bijvoorbeeld welke
dierenorganisatie bij jou in de buurt zit en
vertel hierover.
 
Als je alles hebt opgeschreven en niet
zeker weet of het goed is kan je altijd aan
je ouders vragen of ze je willen helpen!

8. TIPS VOOR JOUW
SPREEKBEURT!

BEGIN OP TIJD MET
VOORBEREIDEN

JE SPREEKBEURT
OEFENEN!

Als je je spreekbeurt af hebt en je hebt alles
gecontroleerd, kan je eindelijk gaan
oefenen! Met het oefenen kun nog steeds
tegen een paar problemen aanlopen. Je
spreekbeurt mag niet te lang duren maar
ook zeker niet te kort zijn. Mocht je niet
zeker weten of jouw spreekbeurt binnen de
tijd is, kan je altijd oefenen met een klok of
stopwatch erbij!
 
Als je spreekbeurt te lang duurt bij het
oefenen, kan je minder belangrijke
onderwerpen inkorten. Wanneer je
spreekbeurt te kort is, kun je over een
belangrijk onderwerp iets meer vertellen.
 
De beste manier om te oefenen is om een
spiekbriefje te maken. Op het spiekbriefje
kun je de belangrijke onderwerpen op
zetten. Probeer je spreekbeurt ook thuis
voor jouw familie te oefenen. Of je oefent
voor de spiegel. Het is belangrijk dat je niet
gaat voorlezen, duidelijk blijft praten zodat
iedereen je kan verstaan en zo veel
mogelijk het klaslokaal
inkijkt.



Het is altijd leuk om in je presentatie een quiz te doen om te kijken of je
klasgenootjes goed hebben opgelet. Hieronder staan een aantal voorbeelden van
quizvragen!
 
-    Onder welke naam is DierenLot begonnen?
o   Stichting DierenLoterij
-    Wanneer is DierenLot opgericht?
o   DierenLot bestaat sinds november 2005
-    Wat is het bedrag dat je maximaal bij de ‘donatieverdubbelaar’ kan krijgen?
o  €1250,-
-    Wat wordt er gedaan met de kledingactie?
o   Kleding inzamelen waarvoor geld wordt ontvangen.
-    Hoeveel dierenhulporganisaties steunt Stichting DierenLot
o   Ongeveer 250 lokale en regionale dierenhulporganisaties
 
Er zijn verschillende manieren om de quizvragen te stellen. Hier kan je
bijvoorbeeld vragen op het bord schrijven en later de antwoorden zeggen. Er zijn
ook mogelijkheden met kahoot.it, hierbij kunnen je klasgenoten gelijk zien of ze
het goed of fout hebben.

-      Stichting DierenLot meer dan 300.000 volgers heeft op diverse social media?
-      Stichting DierenLot meer dan 300 dierenhulporganisaties ondersteund?
-      Dat er meer dan 160 DierenLot Dierenambulances rondrijden in Nederland?
-      Stichting DierenLot meer dan 175.000 actieve donateurs heeft?
-      Stichting DierenLot een van de snelst groeiende organisaties in Nederland is?

QUIZ

WIST JE DAT?



KOM IN
ACTIE!

Wij vinden het ook ontzettend fijn als er bij jou en andere dierenvrienden
initiatieven komen om DierenLot te promoten en een warm hart toe te
dragen. In de loop van de jaren zijn er al heel veel mooie acties voor
Stichting DierenLot gedaan. Hier een aantal ideeën om geld op te halen
voor de dieren in nood!
 
-       Organiseer een sponsorloop met je klas of sportvereniging
-       Bak cakejes en verkoop ze op een markt of braderie
-       Verkoop spulletjes op een rommelmarkt
-       Organiseer een gezellige bingo en/of verkoop lootjes
-       Organiseer een wandeltocht en laat je sponsoren
-       Zamel lege statiegeldflessen in
-       Knutsel leuke armbandjes en verkoop ze
-       Doe een leuke sportieve uitdaging en laat je sponsoren
-       Zamel kleding, cartridges en/of mobieltjes in voor de dieren 


