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Vorig jaar maart ging de eerste schep
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van onze nieuwbouw in de grond. Na
jaren van (af)wachten was het zover. De
twee nieuwe gebouwen zouden eindelijk
gestalte krijgen. En het was nodig, hard
nodig. De oude gebouwen waar de beide
Seniorenclubs voor honden & katten in
huisden, plus het katten asiel en pen

Belevenissen op de

Dierenambulance
Deze keer vragen we Ernst wat hij
zo leuk vindt aan het werken op de
dierenambulance.
‘Dat is de samenwerking’, zegt Ernst. ‘En niet
alleen op dat moment, maar over een heel
traject. Afgelopen najaar kreeg mijn collega
Mike een melding over twee zwanen op de A4.
Het vrouwtje lag op de middenberm en was
gewond, het mannetje stond aan de andere
kant van de snelweg en wilde het vrouwtje
helpen. Een gevaarlijke situatie, wat samen
met Rijkswaterstaat snel werd opgelost. Na
de zwanen gevangen te hebben, zijn ze door
Wildopvang Delft verzorgd. Nadat de zwanen
enkele weken later voldoende hersteld waren,
mocht ik ze samen met een collega weer
uitzetten. Een perfecte samenwerking tussen
verschillende partijen, met als eindresultaat
een zwanenpaar dat heerlijk weg zwom!’
Ernst is drie jaar vrijwilliger op de
dierenambulance.
Kijk op onze dierenambu
lance Wassenaar Facebook
pagina voor meer reddings
acties van Ernst en de
andere vrijwilligers.

sion waren dringend aan vervanging toe.
Regelmatig stonden er pannetjes op de

Hoe spannend was het afgelopen jaar, waarin
het hele team van Stichting Nationale
Dierenzorg, inclusief het bestuur en B3
Bouwadviseurs, Kondor Wessels Amsterdam
(Hoofdaannemer) en Aannemersbedrijf G. van
der Holst en Zn hard gewerkt hebben om een
zo diervriendelijk mogelijke dierenopvang te
bouwen. Dankzij de grondruil en extra bij
drage van het naastgelegen van der Valk Hotel
Den Haag – Wassenaar, werden alle plannen
geconcretiseerd en onze droom werkelijkheid.

grond om het regenwater op te vangen,

Het was het lange wachten waard

alarmen voldeden niet goed meer, er

Twee prachtige nieuwe gebouwen; aan de
voorkant een uitbreiding voor de dagopvang
honden en het honden asiel & pension, aan de
zijkant de nieuwe seniorenclubs voor honden
& katten, het katten asiel & pension en de
nieuwe k atten & honden quarantainekamers. >>

stortte frequent dingen in. Gelukkig wis
ten de professionele dierenverzorgers en
vrijwilligers altijd oplossingen te vinden
en werden de dieren nooit de dupe.
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Het land erom heen werd getransformeerd
van woest weiland tot mooie uitlaatvelden,
een nieuw (corona proof) receptieplein,
parkeergelegenheid en nieuwe sloten. We
kunnen niet wachten op de zomer als alles
wat meer gesetteld is en de bomen groen en
in bloei zijn.

Donaties en opening
Dankzij uw steun hebben wij bomen en
struiken gedoneerd gekregen. Dit geldt ook
voor enkele lantaarnpalen en speeltoestel
len voor de honden en katten. We zijn zeer
dankbaar voor de vele mooie donaties en
giften die wij hebben mogen ontvangen via
onze website www.ndz.nl/help. De officiële
opening heeft u niet gemist, die stellen
we even uit tot de coronasituatie achter
ons ligt.

Asieldieren
in de spotlights
Kijk voor een actueel overzicht van al onze asieldieren op www.ndz.nl en/of bel naar 070-5179852
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De Seniorenclub is het oudste bejaardentehuis voor honden & katten in Nederland. Wanneer
iemand niet meer voor zijn/haar bejaarde dier(en) kan zorgen, nemen wij de zorg over. Ook
bejaarde of door ongemak moeilijk te plaatsen asieldieren vinden hier een warm thuis. Het
adoptiefonds draagt bij in de verzorgings- en medische kosten van deze honden & katten.
U kunt deze dieren adopteren vanaf € 5 per maand via onze website: www.ndz.nl/help. Wij
kunnen u ook een link hiervan sturen als u ons mailt op; info@ndz.nl. Deze dieren zijn, op
afspraak, door u te bezoeken en te knuffelen!

Overzicht adoptiedieren
CHILLI
Chilli is een rood katertje uit 2005. Hij is nog
erg onzeker van karakter en houdt er
niet van om erg direct benaderd
te worden. Hij vindt het heerlijk
om in de kattentuin te struinen
en ook de rust van onze zolder
doet hem een groot plezier.
CEASAR
Ceasar is een rood/witte kater uit 2007. Als
hij door heeft dat het allemaal
goed is, wil hij graag spelen
en knuffelen. Tijdens het
knuffelen maakt hij dan
meestal ook “koprolletjes”.
Je kunt hem vaak vinden in
onze kattentuin of buitenren.
DOERAK
Doerak is een gezellige dikke lapjes poes uit
2009. Deze dame vindt het heerlijk
om overal bij te zijn en is een
echte vrijkous, ze geeft dan
ook vaak de bekende “liefdes
beetjes”. Ook is ze kampioen
spinnen, het liefste zo hard
mogelijk. Komt u snel een keer
met haar kennismaken?

PIENTJE
Pientje is een cypers poesje
uit 2003. Ze is nog erg fit
voor haar leeftijd en gaat
graag naar buiten om op muis
jes/vogeltjes te jagen, maar ze vindt het
ook heerlijk om lekker gekroeld te worden op
schoot. Omdat ze in een pleeggezin verblijft
is zij alleen op afstand te adopteren, en dus
niet te bezoeken in de Seniorenclub.
SITI
Siti is een zwarte poes uit
2007. Omdat zij wat eenken
nig en onzeker is zit ze over
dag veilig verstopt in hutjes
of op zolder. Aan het eind van
de dag komt ze helemaal los en loopt ze rond
door de tuin, buitenren en woonkamer. Ze
kwebbelt dan tegen ons en wil graag geknuf
feld worden.
BOO
Boo is een Labrador/Border Collie kruising uit
2010. Boo zit in een pleeggezin omdat wij
merkte dat hij zijn energie niet kwijt kon in
de seniorenclub. Boo is alleen op
financieel op afstand te adop
teren, en dus niet te bezoe
ken in de Seniorenclub

QUIBY
Quiby is een actieve Spaanse
kruising uit 2009. Deze vro
lijke dame houdt van knuf
felen! Nieuwe situaties vind ze
wel spannend, dus kijkt ze eerst
van een afstandje of het wel ok is.
Benieuwd naar deze lieve dame? Wordt adop
tant en kom dan gerust een keer langs.
LAKOIL
Lakoil is een kruising uit 2005. Hij is gevon
den bij een benzinepomp hier heeft hij ook
zijn naam aan te danken. Deze lieve jongen
houdt van aandacht en komt
die dan ook regelmatig
opeisen. Hij vind het ook
heerlijk om met zijn kamer
genoten over het veld te
struinen.
TOMMY
Tommy is een actieve Maltezer kruising uit
2007. Zijn favorieten activiteiten hier zijn een
goed gesprek waarbij hij de leiding
heeft, want zijn verhalen zijn
altijd leuker als die wij aan hem
vertellen. Benieuwd naar deze
vrolijke jongen? Word adoptant
en kom langs.

Helaas hebben wij afscheid moeten
nemen van de volgende senioren dieren:
BEAU

LOTJE

https://www.ndz.nl/help/adopteer-een-van-onze-senioren/
Of kijk op www.seniorenclub.nl en onze Seniorenclub Facebook pagina voor meer informatie.
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