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Missie/visie Stichting  

Dierenambulance de Waadhoeke is ontstaan op 8 juni 2018 te Sexbierum. “Wij” te noemen Margreet Bijman 
Eizema en ik Richard Bijman waren voordat we deze stichting startte al ruim 16 jaar vrijwilliger geweest 
binnen andere stichtingen. Hierdoor hebben wij veel ervaring opgebouwd waardoor we zagen dat het ook 
anders kon. Wij zijn alles dus op geheel eigen wijze gaan doen binnen onze eigen stichting.  

Dit doen wij met een goed en tevreden gevoel. Daarbij hebben we ook al zo’n 2,5 jaar een Dierenvoedselbank 
erbij. 

 

 

Missie Dierenambulance  

Onze missie is om hulp te bieden aan hulpbehoevende dieren. Dit betreft elk dier dat leeft maar wij zijn er ook 
voor een dier dat is overleden. Bij ons geldt de regel om eerst zorg dragen voor het dier, daarna vragen wij 
pas om een vrije gift /donatie. Dit laten wij over aan de eigenaar/melder. De gezondheid en het welzijn van het 
dier staat bij ons op nummer 1!  

 

 

Missie Dierentaxi  

Helaas mag bij de Belastingdienst deze vorm niet gehanteerd worden. Dit omdat zij dit zien als een bron van 
inkomsten. Na uitleg mochten wij dit voorzetten onder de voorwaarde dat het enkel en alleen gaat om vooraf 
besproken ritten naar enkel een dierenarts of diereneindbestemming. Dit mag onder begeleiding van maximaal 
1 eigenaar. Hierdoor kunnen we gelukkig nog vaak genoeg een geliefd dier vervoeren naar hun bestemming. 
Hier zijn de baasjes natuurlijk erg mee geholpen. 



Missie Dierenvoedselbank 

Wij staan graag klaar voor de dieren en hun baasjes welke hulpbehoevend zijn. Dit doen wij om te voorkomen 
dat een dier medische hulp nodig heeft door bijvoorbeeld ondervoeding. Zo zorgen we er voor dat het dier in 
zijn vertrouwde omgeving kan blijven op een verantwoorde manier. 

Deze missie is mogelijk doordat hulpverleners de cliënt helpt met de hulpvraag/aanvraag. Wij willen namelijk 
niet in te hoeven schatten wat de belangen zijn van de cliënt. Wij bieden in eerste instantie 3 maanden lang 
maandelijkse ondersteuning door voer te bezorgen (het voer kan echter pas uitgegeven worden als er 
voldoende voorraad is) . Mocht het nodig zijn deze periode te verlengen dan dient er een her aanvraag gedaan 
te worden. Het voer kan echter pas uitgegeven worden als er voldoende voorraad is .  

Cliënten dienen een formulier te tekenen waarin staat dat wij niet aansprakelijk zijn voor ongemakken wat door 
het aangeboden voer is veroorzaakt. Ook zijn de leveranciers hierdoor vrijgesteld van eventuele ongemakken.  

 

 

 

Doelstelling  

Doormiddel van het bijwonen van evenementen en door te collecteren in het gebied waar we werkzaam zijn 
kunnen we een buffer opbouwen voor de brandstof, het onderhoud van ons wagenpark, de vrijwilligers 
verzekeringen + autoverzekering en de telefoonkosten. Dit is met het huidige team vrijwilligers goed te 
realiseren. Hierdoor hoeven we de verplichte ritkosten niet altijd te vragen aan de melders binnen ons 
werkgebied. 

 

 

 

Strategie  

Wij voeren ons werk goed en naar beste weten/kunnen uit. Dit stralen wij ook uit. Dit laten wij zien door een 
brochure uit te delen na een rit, door te flyeren en ons te promoten bij dier gerelateerde opendagen bij 
bijvoorbeeld een hondenschool. Ook bieden wij onze flyers aan bij plaatselijke  dierenarts praktijken, 
dierenwinkels, trimsalons en aan gemeente hulpinstanties.  

Natuurlijk zijn wij ook goed zichtbaar via onze socials zoals op Twitter, Instagram en op onze Facebook 
pagina’s: Dierenambulance de Waadhoeke, Dierenvoedselbank de Waadhoeke. We hebben ook een eigen 
website: www.dierenambulancedewaadhoeke.nl die we voor onderhoud hebben uitbesteed aan een webmaster. 


