
Activiteitenplan 2021 STICHTING PUP IN NOOD 
 
De stichting richtte zich in 2021 op het vervoeren van huisdieren die veelal 
door particulieren zijn afgestaan, omdat ze niet meer de zorg voor het dier 
kunnen bieden of het vervoeren van huisdieren bij een noodoproep.  
Stichting Pup in Nood  staat 7 dagen per week paraat voor dieren in nood in de regio groot 
Amsterdam, maar vervoert ook dieren landelijk. Daarnaast biedt de stichting met haar 
ambulancedienst noodhulp bij grote calamiteiten/rampen. De stichting beschikt over 2 
ambulances en een snorfiets. 
 
Minder vervoer in 2021 
De stichting heeft in 2021 in totaal  minder dieren kunnen vervoeren, met name vanwege de 
coronacrises en harde lockdown. Hierdoor is het aantal door de ambulances gereden 
kilometers in 2021 (13.000 km) met meer dan de helft lager dan in het voorgaande jaar.  
  
Vervoeren en medische zorg 
De dieren worden opgehaald, verzorgd en zo nodig medisch acuut behandeld door een 
dierenarts of bij een dierenziekenhuis. Ook neemt de stichting kosten voor voeding van de 
dieren, eventuele medicatie en andere dierbenodigdheden voor haar rekening.  
De snorfiets is gebruikt voor het bezoeken van pleegadressen, afleveren van kattenvoer en 
hondenvoer en ander klein materiaal voor de dieren in pleegzorg. 
 
De stichting heeft in 2021 het volgende aantal dieren vervoerd. 
 

Aantal Vervoeren/Soort Omschrijving 

27 Volwassen honden Vervoeren naar opvangadressen/asiel 
12  Katten 8 (gedumpte) kittens en 4 volwassen poezen naar de 

poezenopvang 

3  Katten  Nog in beheer en geplaatst bij pleegadres 

7 Jonge honden   Nog In beheer gehouden door de stichting, met het doel 
te zoeken naar goede pleegadressen 

2 Oudere hondjes Nog in beheer en geplaatst bij pleegadres 

97 Vogels Uitrijden naar en vervoeren van door particulieren 
aangemelde gevonden zieke of gewonde duiven. Het 
vervoeren van een aantal papagaaien, agapornissen  en 
diverse andere vogelsoorten naar een vogelopvang. 

64  Huisdieren divers Vervoeren van dieren (veelal honden/katten) van 
huisdiereigenaren met zeer laag minimum inkomen naar 
de dierenarts v.v. of het rijden naar een crematorium  

 
Noodhulp watersnood Limburg 
De stichting heeft zich ingezet voor acute noodhulp, tijdens de watersnood in het ramp 
gebied Zuid-Limburg (Gemeente Valkenburg).  
De twee ambulances van de stichting zijn gedurende 2 weken (1 ambulance in juli en 1 
ambulance in augustus) hiervoor ingezet.  
Naast het  vervoeren van meerdere dieren en afleveren van diverse nood goederen in de 
eerste week in juli is door de stichting ook een tweede week  gereden in augustus voor het 
brengen van extra dekens, diervoeding, mandjes en andere diermaterialen.. Veel van deze 
materialen zijn gesponsord door dierenwinkels, met name vanuit de regio Amsterdam.   
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Ambulancedienst bij calamiteiten 
De stichting is als ambulancedienst 24 uur per dag oproepbaar bij calamiteiten, zoals 
bijvoorbeeld voor een plotselinge evacuatie van dieren tijdens een ramp (ongeval/brand 
enz.) Hiervoor hanteert de stichting haar alarmnummer 06-53633333.  
 
Asiel of pleegadres:  
Afhankelijk van de soort en de leeftijd van het opgehaalde dier wordt bepaald of het dier 
wordt vervoerd naar een dierenasiel of dat wordt gezocht naar een passende nieuwe 
eigenaar of pleegadres. De stichting draagt zorg voor goede bemiddeling.  
 
Vrijwilligers voor de stichting 
De stichting werkt met een 5-tal vrijwilligers die voornamelijk pleegadres zijn voor de 
opgevangen honden. De stichting heeft zich in 2021 actief ingezet om te zoeken naar nieuwe 
vrijwilligers en pleegadressen, maar heeft helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. 
Gedurende met name de corona periode, maar ook daarna, is het aantal pleegadressen van 
de stichting afgenomen.  
 
Ambulancedienst en gemeente Amsterdam 
De gemeente Amsterdam heeft de stichting vergunning verleend om met de ambulance  
gebruik te maken van het rijden op de bus/trambanen. Echter is helaas in 2021 nog geen 
subsidie gekregen voor parkeergelden. Hierover is de stichting al enige tijd in gesprek met de 
gemeente.  
 
Voortzetting activiteiten 
De komende jaren zullen onzeker zijn. De stichting verwacht dat meer huisdieren in de knel  
komen, omdat de economische situatie verslechterd en dit de portemonnee raakt van veel 
huisdiereigenaren. Ook de pandemie is niet uit de wereld en nieuwe vormen steken de kop 
op. Een inschatting, wat het effect zal zijn op de werkzaamheden van de stichting en haar 
ambulancedienst is moeilijk in te schatten. De stichting blijft zich inzetten voor acute hulp 
aan dieren in nood.  
 
Donateurs 
Het aantal donateurs van de stichting stagneert, mede door de economische 
ontwikkelingen. Het periodiek uitgebrachte boekje over de stichting, dat grotendeels 
gefinancierd werd door een drukkerij, is helaas gestopt. Op andere wijze moet worden 
ingezet om bekendheid van de stichting te behouden. 
 
    -------------------------------------- 


