Het grote belang van lokale
dierenambulances voor dier én mens
Dierenwelzijn is een zorg van de gemeente en dient
zoveel mogelijk binnen de gemeente te worden
opgelost. Individuele dieren zijn gebaat bij een fijnmazig
netwerk van dierenhulpverlening, zowel wat betreft de
opvang als het vervoer. Alleen zo kunnen dieren snel en
op lange termijn kosten efficiënt geholpen worden.
1. REACTIETIJD BIJ MELDINGEN
Een lokale of regionale vervoersdienst/dierenambulance
kan per definitie sneller ter plaatse zijn en kent de lokale
situatie beter dan een landelijke organisatie.
2. PAPIER IS GEEN PRAKTIJK
Alhoewel het lijkt alsof het op papier is geregeld zoals
24/7 bereikbaarheid en uitrukken, is dit geen enkele
waarborg voor praktische uitvoering ervan. Kom
zelf eens kijken bij de bestaande lokale organisaties.
Makkelijk en direct contact is een voorwaarde voor goed
begrip en afstemming wederzijds. Het zijn tenslotte de
eigen inwoners, die zich veelal vrijwillig inzetten.
3. KEURMERKEN ZEGGEN NIET ALLES
Veel lokale organisaties zorgen met hart en ziel voor
gevonden dieren. Het welzijn van het dier staat boven
alles. Een keurmerk leidt niet tot een beter vervoer,
hooguit tot meer bewustwording. In ieder geval mogen
keurmerken niet kleinschalige (lokaal) vervoer van
hulpbehoevende dieren onmogelijk maken. Bovendien
is de feitelijke zorg voor dieren meer een sociale
vaardigheid dan een wetenschappelijke.
4. GOEDKOOP IS DUURKOOP
De gemeente hoort rekening te houden met een reële
vergoeding voor het vervoer van gevonden dieren.
Indien de gemeente de lokale aanbieder overslaat dan
houdt de lokale aanbieder op te bestaan door een
gebrek aan inkomsten. Dan is er geen keuze meer en
geen weg terug, indien later alsnog de prijzen eenzijdig
verhoogd worden

5. VRIJWILLIGERS EN DIERENWELZIJN
Zonder lokale vestiging en activiteiten, minder
lokale betrokkenheid, minder vrijwilligers en minder
lokale kennis. Uiteindelijk leidt dat tot verlies van
maatschappelijk draagvlak en hogere kosten.
6. PARTICIPATIE BIJ LOKAAL DIERENVERVOER
Dierenvervoer draait op vrijwilligers. Vaak ook mensen
die hiermee een zinvolle dagbesteding (kunnen) hebben.
Deze mensen zijn welkom en actief en ook zeer nuttig
voor de samenleving. Een letterlijk grote(re) afstand
maakt dat ze afhaken of afvallen.
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1. Van de site DB 12/10/2017.
2. Schatting analoog onderzoek ‘feiten en cijfers
gezelschapsdierenesector 2015’ van HAS en UVU.
3 Telling site dierkeur gecombineerd met sites genoemde DA’s.

Stichting DierenLot is een onafhankelijke stichting zonder
eigen opvangen en ambulancevervoer. Wel hebben wij 300
lokale dierenwelzijnsorganisatie als beneficiant en stellen
inmiddels zo’n 150 hulpvoertuigen ter beschikking. Indien
gewenst kan de gemeente contact opnemen met ons loket
dierenwelzijn, het loket is bereikbaar onder 0183-563 912
voor een onafhankelijke blik op lokaal dierenwelzijn.

www.dier.nu
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