Belevenissen uit de praktijk.
Tijdens onze dienst wordt je soms ook geconfronteerd met schrijnend leed van mens en
dier. Maar soms komt het ook weer goed omdat anderen zich ontfermen over het dier,
terwijl de eigenaar van het dier nergens te bekennen is.
Omstreeks 17:00 uur werden we gebeld door een deurwaarder die bezig was de laatste in
een rij van huisuitzettingen uit te voeren. De dierenambulance wordt in dat soort gevallen
erbij geroepen als er huisdieren in het spel zijn. In dit geval ook: het betrof hier een rode
kat, die er helemaal niets van snapte waarom zij (of was het een hij) uit de vertrouwde
omgeving weg moest. Gelukkig had de eigenaar er voor gezorgd dat iemand het dier eten
gaf, maar zelf was hij al geruime tijd niet gezien. Aan de conditie van de kat was te zien
dat er goed voor was gezorgd. Maar nu moest het dier toch naar het dierenasiel.
Net toen we het dier wilden meenemen kwam daar een bekende van de eigenaar. Die
ontfermde zich met toestemming van de deurwaarder over het dier. Dat scheelde weer een
plaats in het asiel en voor de kat was het ook beter want zo zou het dier misschien contact
blijven houden met zijn eigenaar.
Ander dierenleed werd ons gemeld door de politie – die in dergelijke gevallen een goede
vriend is – in Anna Paulowna liep een zwaan rond in een woonwijk zonder water in de
buurt. Ondanks dat dergelijke meldingen vaak betekenen dat we voor niets rijden omdat
het dier al weg is, besloten we toch te gaan rijden. En het bleek om een jonge zwaan te
gaan die de weg kwijt was geraakt. Het dier liet zich gewillig de ambulance invoeren en werd
door ons naar het dichtstbijzijnde open water gebracht. Blijkbaar beviel het wel in de
ambulance want de zwaan was niet direct van plan te vertrekken. Maar na enige aandrang
lukte het om de zwaan in het water te krijgen de vrijheid tegemoet.
Daar doen we het toch voor !!

