
     
 
 
 
 

Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken 
Elke dag, 24 uur p.d. hulp aan dieren in nood (in en rond Maarn, Maarsbergen, Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude) 

 
 
 

PERSBERICHT  22 februari 2019 
     

 
Dierenambulance Woudenberg neemt nieuwe wagen in gebruik 
 
Zeist / Heuvelrug / Woudenberg – Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de showroom van Ford 
dealer Broekhuis Zeist, werd vrijdagmiddag (22 februari) een spiksplinternieuwe Transit Custom 
overgedragen aan de Dierenambulance Woudenberg en Omstreken. Voorzitter Eric Vreezen kreeg 
daar de sleutels uit handen van Broekhuis manager bedrijfswagens Reinier Imminkhuizen, in 
aanwezigheid van zo´n 35 genodigden en vrijwilligers.  
 
Na ruim zeven jaar intensieve dienst was de oude ambulance, met 250.000 km op de teller, aan 
vervanging toe. De nieuwe wagen is door Veth Automotive te Duiven omgebouwd tot een 
hoogwaardig hulpverleningsvoertuig. De afgelopen dagen werd de wagen in eigen beheer door de 
Dierenambulance Woudenberg verder voorzien van alle benodigde gereedschappen en materialen. 
Zodoende kunnen de vrijwilligers ook de komende jaren weer 7 dagen per week, 24 uur per dag 
hulp verlenen aan dieren in nood. Zij zijn actief in de regio Maarn – Maarsbergen – Woudenberg – 
Scherpenzeel – Renswoude. Indien nodig springt de Dierenambulance Woudenberg bij in de 
omliggende regio’s (zoals Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort en Gelderse Vallei).   
 
Ruimhartige bijdragen 
De nieuwe wagen van de Dierenambulance Woudenberg kon worden aangekocht dankzij ruimhartige 
financiële bijdragen van Ford Nederland, Ford dealer Broekhuis Zeist, het Rabofonds Gelderse Vallei, 
de Moyra Stava-Morena Stichting, de Manders Brada Stichting, het Elise Mathilde Fonds, de Stichting 
Nijdier en nog twee fondsen die anoniem willen blijven. In totaal werd omstreeks 45.000 euro aan 
steun ontvangen.  
De komende jaren blijft ook deze nieuwe dierenambulance ´op de weg´ dankzij de blijvende 
sponsoring in natura door Esso Voskuilen (Woudenberg) en Vakgarage Auto Leusden (onderhoud). 
Voor inhoudelijke steun kunnen de vrijwilligers een beroep doen op onder meer de dierenartsen en 
asielen in de regio. Ook kunnen zij terecht bij gespecialiseerde opvangadressen voor o.a. vogels, 
vleermuizen, eekhoorns en egels.  
 
Zesde ambulance sinds 1997 
Sinds de oprichting van de Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken in 1997 hebben 
de vrijwilligers voor hulpverlening gebruik gemaakt van zes voertuigen. Als eerste werd een ex-PTT 
wagen aangekocht, daarna een tweedehands Nissan Vanette en vervolgens twee oude Mercedes 
Benz humane ambulances. Aan al die wagens mankeerde wel wat. Toen in 2005 uit een erfenis via 
de Wilhelmina Davit Keuchenius Stichting een Ford Transit beschikbaar kwam, was dat voor het 
eerst een nieuwe wagen. Vanwege de goede ervaringen daarmee is sindsdien bij vervanging 
gekozen voor hetzelfde merk. De vrijwilligers van de Dierenambulance Woudenberg en Omstreken 
staan met deze zevende wagen ook de komende jaren klaar voor hulpverlening aan dieren in nood. 
Zij zijn dag en nacht bereikbaar via 06 – 54 928 928.  
 
 
Voor meer informatie kan de redactie contact opnemen met: Fred Fiechter, vrijwilliger / chauffeur 
(fondsenwerving nieuwe ambulance); (m) 06 – 19 87 04 02; (e) fred@fiechter.nl   
 
Bijgaande foto´s mogen rechtenvrij worden gepubliceerd (foto´s overdracht en archieffotos).  
 
 

 
Dierenambulance Woudenberg en Omstreken, Doornheg 11, 3931 AS Woudenberg  
Alarmnummer: 06 – 54 928 928                    Bank:  NL26 RABO 0120 0541 59 
KvK: 41190647                                                       Fiscaal nr:  8057.61.1
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HULPVERLENING DOOR DE JAREN HEEN 
 
Vanaf de oprichting in april 1997 heeft de Dierenambulance Woudenberg en Omstreken de nodige hulp verleend 
aan wilde dieren en huisdieren – en de mensen daar omheen. De vrijwilligers van deze Dierenambulance zijn 24 
uur per dag, 7 dagen per week actief in en rond Maarn, Maarsbergen, Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude.  
 
Daarbij is altijd een eigen ambulance ingezet. De eerste jaren was dat vier keer een gebruikte wagen; de laatste 
jaren (twee keer) een nieuwe wagen.  De eerste nieuwe wagen was (in 2005)  een gift uit een testament van een 
vermogende particulier. Daarna werd (in 2012) vanuit eigen fondswerving het nodige budget bijeen gesprokkeld. 
Ook de nu op 22 februari 2019 in gebruik genomen Ford Transit Custom is spiksplinter nieuw en helemaal extern 
gefinancierd. Gemiddeld wordt 35.000 km per jaar gereden. Inmiddels kunnen we na zo’n 7 jaar de ambulance 
inruilen en staat er ongeveer 250.000 km op de teller.  
 
Dankzij de langjarige sponsoring in natura door ESSO Voskuilen Woudenberg (brandstof) en VAKGARAGE Auto 
Leusden (onderhoud) blijven de vrijwilligers van de Dierenambulance Woudenberg en Omstreken actief zonder 
structurele subsidie.  
 
 
Overzicht van de ambulances   
 
Ambu 1:  van 01-06-1997 t/m 01-11-1997 = Volkswagen Transporter  

 
 
Ambu 2: van 01-11-1997 t/m 20-04-1999 = Nissan Vanette  
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Ambu 3: van 21-04-1999 t/m 10-09-2002 = Mercedes (voormalige humane ambulance) 

 
 
Ambu 4: van 11-09-2002 t/m 07-05-2005 = Mercedes TD (voormalige humane ambulance) 

 
 
Ambu 5: van 08-05-2005 t/m 31-08-2012 = Ford Transit 

 
 
Ambu 6: vanaf 01-09-2012 tot heden = Ford Transit  

 


