
Van: 
Verzonden: donderdag 10 september 2020 14:35 
Aan: Griffie Noordoostpolder 
Onderwerp: Wanpraktijken Dierenambulance Noordoostpolder 

 
 

Geachte burgemeester,wethouders,griffier, 

 

Mijn naam is………….,woonachtig in ....................... en van medio april tot 30 augustus 2020 

werkzaam geweest in de vooropvang van Dierenambulance Noordoostpolder. 

Dit was vrijwilligerswerk en de werkzaamheden bestonden uit het verzorgen van 

dieren,voornamelijk katten,die daar geplaatst waren tot er een eigenaar was gevonden of dat ze 

door gingen naar een gespecialiseerde opvang. 

Mij is verteld door ….. en ............ ,de oprichters,dat ze hier 4 dagen mochten blijven. 

En dat gebeurde in het begin ook maar vanaf 1 augustus sloeg dat om. 

Ten eerste werden gewonde,verzwakte vogels niet meer dezelfde dag naar ……. in 

…………. gebracht waar de goeie zorg geboden wordt. 

Het gebeurde dan ook steeds vaker dat er vogels de volgende dag dood in het hokje lagen. 

Maar wat mij persoonlijk raakte is dat katten ook niet meer doorgebracht werden. 

De laatste 5 hebben er tussen de 3 en 5 weken gezeten. 

24 uur per dag in een hokje van 40 bij 60 cm zonder medische zorg. 

En dat terwijl er ook 2 zeer schrijnende gevallen bij zaten. 

Ten eerste Gerrit,een rode kater die op 31 juli is binnen gebracht. 

Op leven na dood,zeer vermagerd,vieze neus en ogen en geen normale tand in zijn bekje had. 

Mij is verteld dat er telefonisch contact was geweest met een dierenarts en dat die had gezegd dat 

nat voer en water het belangrijkste was op dit moment. 

Op 9 augustus is hier een dove,witte in zeer slechte conditie poes bij gekomen. 

Wel gechipt maar helaas geen eigenaar kunnen achterhalen. 

Deze poes,genaamd Wit,heeft geen dierenarts gezien ondanks diarree,tandpijn en zeer 

vermagerd. 

Daarnaast zijn er nog 3 gezonde katten gebracht in augustus en 2 pensionkatten die nu weer bij de 

eigenaar zijn. 

Meerdere malen heb ik aan …. en …. gevraagd wanneer ze nu eens naar het asiel of …… 

…… fingen maar daar kreeg ik steeds ontwijkende antwoorden op. 

En ondertussen ging het steeds slechter met Gerrit en Wit. 

Gerrit duidelijk niesziekte,er waren dagen bij dat hij zelfs bloed niestte en Wit die maar diarree 

bleef houden en duidelijk uitgedroogd was. 

En dan natuurlijk de vogels die stierven,zo verschrikkelijk triest en onnodig!! 

Op 26 augustus heb ik pas het telefoonnummer van onze penningmeester, .................. ,gekregen 

en die meteen de de foto's van Wit gestuurd met de mededeling dat er echt een dierenarts naar 

haar moest kijken. 

Dit heb ik naar hem gestuurd op advies van …. ……,hij vertelde dat ........... de 

eindverantwoordelijke is dat hij beslist of een dier naar de dierenarts mag. 

…. ….. is hierop met Wit naar Dierenkliniek Emmeloord geweest zonder het dierformulier mee 

te nemen. 



Hierop staat niet alleen de datum van binnenkoms,waar gevonden enz maar ook mijn dagelijkse 

bevindingen in het kort. 

Ze kwam dus terug met een wormenkuur en pilletjes tegen de diarree en mompelde iets over 

ontstoken kies. 

Deze medicatie tijdens 3 dagen gegeven maar dat hielp niks. 

(Van alles wat ik hier net heb beschreven heb ik nog de dierformulieren thuis) 

Ondertussen had ik ook een telefonisch gesprek met ...................... omdat er eerdaags een 

vrijwilligersvergadering zou zijn en ik had net een briefje gekregen met de wifi code van de 

beheerder van het pand. 

Mnr ......... was hier boos om en gaf aan dat hij op die woensdag voor de vergadering toch al een 

gesprek had ingepland met de verhuurders over de aanleg van internet. 

En toen werden de kleine belletjes in mijn buik grote alarmbellen die rond mijn hoofd gingen 

tollen. 

Gewoon omdat ik het vreemd vond dat na een half jaar nog om de tafel moest worden gezeten 

voor internet maar vooral omdat ik ook van hem geen duidelijk antwoord kreeg waarom de katten 

zo lang bij ons bleven zitten ipv binnen 4 dagen. 

Dus ben ik heel brutaal zelf op onderzoek uitgegaan en ben me in de dagen daarna dood 

geschrokken van alle informatie die ik kreeg. 

Voor de duidelijkheid,overal waar ik heen heb gebeld heb ik duidelijk mijn naam gezegd,dat ik in 

de opvang werk en dit op eigen initatief deed,achter de rug om van het bestuur. 

Allereerst heb ik de verhuurder gesproken en die gaf aan dat er een huurachterstand is(tot op 

heden is er nog geen betaling geweest)en .............. vertelde mij later hierover dat er geen contract 

is ondertekend en alleen 1 maand borg is betaald van €600. 

Dierenkliniek Emmeloord gaf aan dat er rond de €450 openstaat sinds mei en dat ze niemand 

hierover te pakken kregen. 

Dierenarts Zuidwest Friesland had nog €220 open staan. 

……………. had nog €3450 openstaan plus operatie/neutralisatie kosten e.d. 

Door bovenstaande begreep ik dus ook waarom er geen katten meer naar hun gebracht werden. 

Hoeveel en of er inmiddels wel betaald is weet ik helaas niet. 

Kaatje Keutel,de konijnenopvang in Lelystad was minder scheutig in het geven van informatie 

maar gaf wel aan dat er nog beloftes van betalingen open stonden. 

Kittenopvang Moederloos krijgt na een ruzie,naar nu blijkt over beloofd geld,geen kittens meer 

van de dierenambulance. 

Hun hebben al die jaren geen of zeer weinig geld ontvangen. 

Voor de duidelijkheid,voer en kattengrit was er genoeg op de vooropvang in Emmeloord. 

Dit haalde Dierenambulance Noord Veluwe om de week op bij Dierenlot en verdeelde dit tussen 

de opvang in Nunspeet en Emmeloord. 

Ook reden de 2 ambulances van de Veluwe de ritten hier in de polder. 

Dit omdat er geen eigen auto kon worden bekostigd en Dierenlot (nog)geen auto wou uitlenen 

voor de Noordoostpolder. 

Hierdoor waren er dus lange aanrijtijden(….. en …. wonen in ……) of smoesjes naar melders dat 

ze niet dezelfde dag konden komen omdat het zo druk was. 

M.i.is Dierenlot dus ook benadeeld. 

Ondertussen was mnr…… erachter gekomen dat ik liep te spitten en zondag 30 augustus heeft hij 

hierop zijn maatregelen genomen. 

S'middags zijn de 4 langzitters,waaronder de zeer zieke Gerrit,uit hun hokken gehaald maar Wit 

hebben ze laten zitten. 



Waarschijnlijk omdat ze weer eens onder de diarree zat. 

Mijn schrik was dan ook groot toen ik voor de avondverzorging binnen kwam en de lege hokken 

zag. 

In tranen heb ik …… gebeld,een dame die collega zou worden en waar ik al snel bevriend mee 

raakte. 

Samen whatsapps naar Mnr .......... gestuurd waarom de 4 waren weggehaald en waar ze waren. 

Ze bleken dus in de opvang in Nunspeet te zitten en voor de rest hoefde hij mij geen 

verantwoording af te leggen. 

Hierop heb ik besloten om mijn ontslag in te dienen en Wit te adopteren. 

De adoptie heb ik op het dierformulier geschreven,……. heeft er €10 bijgelegd en hier een foto 

van gemaakt. 

Die naar mnr .......... gestuurd en zijn antwoord hierop was "prima". 

Dus Wit mee naar huis genomen en de deur achter me dicht getrokken. 

Rond half 3 die nacht kreeg ik whats apps van hem dat de adoptie niet klopte,ze terug moest en 

verschillende dreigementen met politie en rechtszaken. 

Hier ben ik niet op ingegaan. 

Op maandag meteen de dierenkliniek gebeld en Wit staat nu onder behandeling bij hun en gaat 

met de dag vooruit. 

Uiteraard zijn ……. en ik ons hard blijven maken voor de 4 die mee waren genomen naar 

Nunspeet omdat wij van vrijwilligers daar wistten dat het een smerige bedoening is met zeer 

minimale zorg. 

Ondertussen ook melding gedaan bij de LID en dierenpolitie gesproken maar van hun geen terug 

koppeling gekregen. 

Wel had ik de verzorger van daar gesproken,een zeer vriendelijke man van over de 80 jaar. 

Hij gaf aan dat het slecht ging met Gerrit en dat hij weinig at van de droge brokken. 

Erg triest dat …… niet had doorgegeven dat hij alleen nat vlees kon eten door zijn gebits 

conditie. 

Ondertussen had ik ook summier contact met een medewerker van …………..en van haar kreeg 

ik afgelopen vrijdag te horen dat de 4 uit Nunspeet daar waren gebracht (zonder afspraak)en 

Gerrit meteen door moest naar de kliniek. 

Voor zover ik nu weet leeft hij nog en is er een gedeelte betaald door mnr……. 

En toen verscheen er op de facebook van de Dierenambulance Noordoostpolder een bericht dat 

van begin tot eind was gelogen. 

Dit bericht staat er nog steeds op en is zo na te lezen. 

Hierover wil ik nog wel kwijt dat ik niks gestolen heb. .. geen kat maar ook geen geld. 

De map met dierformulieren lag nog wel in mijn auto en mijn eigen kasboek heb ik wel 

meegenomen. 

De map was ik nodig omdat ik mijn declaratie formulier in ene anders moest indienen en in het 

kasboek had ik mijn gereden ritten met prive auto opgeschreven. 

De €5,70 die in het geldkistje van de Xenos zat ligt nog steeds in het bureau. 

Op de opvang kwam weinig geld binnen,2 keer ritgeld van €25 en die mocht ik van …. ….. 

besteden voor kleinde dingetjes in de opvang zoals een batterij voor de chipreader,coffeepadjes 

en sleutelhangers voor aan de hokken. 

Wel had ................ €250 contant vrijdags aan mij gegeven zodat ik in nood wel naar een 

dierenarts kon. 

….. was toen ook op de hoogte dat dierenartsen ons mochten weigeren door openstaande 

rekeningen. 



Gelukkig waren hier 4 getuigen bij dat hij dat zei...geld is voor nood. 

Dit bedrag heb ik op mijn rekening gestort op advies van de dierenarts zodat ik alle betalingen 

digitaal kan aantonen. 

Dit is/wordt nu gebruikt voor Wit omdat dat geld is gegeven toen Wit nog verbleef bij de opvang. 

Uiteraard hou ik alles hiervan bij in hetzelfde kasboek. 

Mnr……… schrijft ook in het facebook bericht dat er aangifte is gedaan tegen de kattendief en 

degene die de ambulance financieel in zware problemen heeft gebracht. 

Hierop heb ik ook een bericht geplaatst en hierdoor zijn er veel mensen nu op de hoogte van de 

problemen/wanbeleid bij hun. 

Helaas heb ik nog steeds niks gehoord van de politie,ik wil ten eerste graag de map aan hun 

geven maar ook de whatsapps laten zien met bewijs dat hij liegt en valse beschuldigingen uit. 

Ondertussen heb ik via ............ vernomen dat er ook leuke dingen zijn gedaan van het 

gemeentebudget waaronder weekend Texel en de Mac Donalds kan zo onderhand een filiaal naar 

hun vernoemen. 

Ook hebben …,ik en ….,de beheerster van verschillende dierenhoeken op facebook een gesprek 

gehad met meneer Tromop van de gemeente. 

Hij heeft naar ons geluisterd met een collega maar hij gaf aan dat hij alleen over het contract gaat 

en niet over het beleid van het bestuur. 

En wat dat bestuur betreft,niemand komt eruit hoe ze dat in elkaar gezet hebben.... 

Dierenambulance Noord Veluwe wou de Noordoostpolder erbij,ze hebben Dierennoodplan 

opgericht en onder die paraplu hangt Dierenambulance Noordoostpolder. 

En in alle 3 is mnr ................ de baas dan wel de eind verantwoordelijke. 

Natuurlijk is het fijn dat er nu een dierenambulance rijdt maar of de dieren bij deze gebaat zijn 

betwijfel ik. 

Plus het feit dat er heel raar wordt omgegaan met gemeensschapsgelden. 

Het lijkt mij dat er genoeg redenen zijn voor een gedegen onderzoek vanuit de gemeente en hier 

wil ik graag aan bijdragen. 

Dit door middel van foto',whatsapps maar ook met de dierformulieren die nog in mijn bezit zijn. 

Laatste horen hun ook digitaal te hebben waarin jullie realtime mee kunnen kijken? 

 

Hoogachtend, 

 

…………… 

……………. 

…………. 
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