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Nieuwsbrief Stichting
dierenvoedselbank Wageningen
St. Dierenvoedselbank
Wageningen

Voor vragen kunt u contact opnemen via dierenvoedselbankwageningen@gmail.com

Locatie Wageningen
Hyacintenstraat 18
6707 HL Wageningen

Nieuwsbrief voor St. dierenvoedselbank Wageningen

Locatie Renkum
Carel Beukerhof
Garage N
Locatie Ede
Industrielaan 1
6717 EL Ede
Kijk voor openingstijden
op onze website!

--- Sluitingen 2019 --Locatie Wageningen
08-08-2019
22-08-2019
26-12-2019
Locatie Renkum
14-08-2019
28-08-2019
01-01-2019

Om nog dichter bij onze
cliënten en donateurs te
komen heeft stichting
Dierenvoedselbank
Wageningen de
nieuwsbrief in het leven
geroepen. Vanaf heden
zal er hopelijk elk kwartaal
een nieuwsbrief worden
verspreid met alle actuele
en relevantie informatie. In
deze nieuwsbrief vindt u
een aantal standaard
zaken zoals adressen van
onze locaties en de
momenten waarop de

locaties gesloten zijn.
Verder proberen we met
actueel en relevant
nieuws de nieuwsbrief
interessant te houden. Er
zal een leuke column in
komen maar ook leuk
nieuws over de
uitgiftepunten, donaties
die we hebben mogen
ontvangen, Leuke
verhalen over onze
donateurs en sponsors.
Kortom een leuke
nieuwsbrief die u op de
hoogte houdt van alle

zaken omtrent de
stichting.
Ook het adverteren in
deze nieuwsbrief is een
mogelijkheid. Tegen een
zeer kleine vergoeding
heeft u de mogelijkheid
om uw bedrijf in het
zonnetje te zeten bij onze
lezers. Een advertentie
plaatsen kan op afroep of
kan in elke nieuwsbrief
terugkomen net wat u
wenst.

Hallo Jumbo Wageningen & Jumbo Rhenen
In de maand Maart bij Jumbo Wageningen en de maand April bij Jumbo Rhenen. Dit
waren de statiegeldbonnetjes acties die wij in het vooruitzicht hadden. In Wageningen
werd er een totaalbedrag opgehaald van €417,50 dit bedrag werd ook nog eens
verdubbeld middels de donatieverdubbelaar van stichting dierenlot! Totaal werd er dus
€835,- ingezameld. Bij de Jumbo in Rhenen was het totaal opgehaalde bedrag in de
maand April €94,85

Locatie Ede
01-08-2019
15-08-2019
29-08-2019
24-10-2019
05-12-2019
02-02-2020

Namens alle hulpbehoevende huisdieren in de gemeente Wageningen, gemeente
Renkum, gemeente Ede en Rhenen willen wij u bedanken voor uw statiegelddonatie.
Ook willen wij Jumbo Verberne Wageningen en Jumbo Mostert Rhenen en Stichting
dierenlot bedankt voor het mogelijk maken van deze actie.

Maak kennis met…
Michel Louvet
Oprichter, voorzitter en
vrijwilliger bij st.
dierenvoedselbank
Wageningen.
Locatie, het meest in de
gemeente Renkum. En op
vraag of voor de
gezelligheid soms op
andere locaties.

Toen het 3 jaar geleden
allemaal begon wist ik nog
niet hoeveel impact de
stichting zou hebben en
hoe snel we zouden gaan
groeien. Nu inmiddels dik 3
jaar later ondersteunen we
de huisdieren in drie
gemeenten. Als ik terug kijk
naar hoe alles begon, dat
we het eerste voer zelf
hebben gekocht en de
uitgifte vanaf een kamertje
deden bij een vrijwilligster
thuis ben ik trots op wat we
met elkaar bereikt hebben.

Het groeien van de
stichting was nooit gelukt
zonder de hulp en inzet
van de vrijwilligers en de
donateurs, hiervoor wil ik
mijn dankwoord
uitspreken richting hun.
Ik hoop dat we nog lange
tijd de hulp kunnen bieden
die zo hard nodig is voor
de huisdieren.
Wellicht tot ziens bij een
van de uitgiftepunten!

De Molen in Renkum ‘’gouden poot award’’ winnaar!
‘’Dierenspeciaalzaak De
Molen in Renkum
winnaar gouden poot
award 2018’’

Winnaar van de ‘’gouden
poot award’’ in 2018 is
Dierenspeciaalzaak de
molen uit Renkum.
Stichting
dierenvoedselbank
Wageningen heeft deze
award in het leven
geroepen om bedrijven
die net dat beetje extra
doen voor de
hulpbehoevende
huisdieren nog eens in het
zonnetje te zetten.
Meerde pallets voer

hebben wij mogen
ontvangen. Ook hebben wij
heel veel leuk speelgoed,
kattenbakken,
hondenkussens, anti vlooi
en antiwormmiddelen,
kattengrind, riemen en
lijnen mogen ontvangen.
Ook tijdens de actie
‘’tennisballen voor elkaar’’
vonden wij Dennis van der
Wal (eigenaar) bereid
inzamelpunt te zijn. Ook
begin het jaar 2019 heeft
Dennis zijn waarde voor de

stichting al laten blijken
door verkooppunt te zijn
en de stichting koekjes te
willen verkopen. Dit heeft
geleid tot de verkoop van
97 pakjes koekjes alleen
al bij de Molen in Renkum.

Vacatures, kom jij ons team versterken?
Fondsenwerver
Het is de
verantwoordelijkheid van
de fondsenwerver om
zoveel mogelijk sponsoren
en donateurs te vinden
voor de stichting. Een
fondsenwerver kan op
allerlei niveaus te werk
gaan. Om diens werk
succesvol te kunnen doen,
zal een fondsenwerver
moeten geloven in het
werk wat die doet, en deze
boodschap sterk
overdragen in alles wat die
doet. Een fondsenwerver
is zelfstandig, inspirerend
en uitermate doelgericht.
Het sponsoring of donatie
kan uit diverse dingen

bestaan, denk hierbij
bijvoorbeeld aan voer,
non-food artikelen maar
ook zeker op financieel
gebied. Ben jij een echter
werver of zoals Wikipedia
aangeeft een ‘’ronselaar’’
dan zijn wij op zoek naar
jou!!
Adviseur/Consultant
Als consultant adviseer je
de stichting bij problemen
of over verbetering. Dat
kan in van alles adviseur
zijn:
personeelsmanagement,
communicatie, ICT,
leiderschap,
kwaliteitsmanagement of
marketing. Het is een

veelzijdige functie binnen
de stichting. Je komt met
veel mensen in aanraking,
op verschillende niveaus
in de organisatie. Het gaat
er niet om dat je alles
weet, maar dat je snel de
juiste informatie kunt
vergaren en dit
overtuigend kunt
overbrengen. Lijkt het je
leuk om professionaliteit te
brengen binnen de
stichting? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Kijk voor meer
interessante
vrijwilligersvacatures op
onze website
www.dierenvoedselbankw
ageningen.nl

‘’Check onze website voor
alle actuele vacatures’’

Trimsalon Trouwe4voeter in Wageningen
Trimsalon Trouwe4voeter
is sinds 16 Juli 2018
gevestigd aan Rustenburg
13 in Wageningen.

De verzorging die wij uw
trouwe4voeter kunnen
geven zijn:

Voor de complete
vachtverzorging van uw
hond, groot of klein kunt u
bij ons terecht. Tijdens elk
bezoek wordt uw hond
gewassen en gedroogd.
Knippen, scheren,
effileren, plukken,
ontwollen, nagels knippen,
anaalklieren legen, oren
plukken
In onze salon kunt u ook
terecht voor uw
hondenbenodigdheden!

Wij verkopen onder andere
riemen, tuigjes, lijnen,
speelgoed, voerbakken,
manden, kussens, antivlo
middelen,
verzorgingsproducten en
honden snacks!
Trouwe4voeter biedt u de
mogelijkheid om uw
huisdier op te laten halen
en weer thuis te brengen
tegen een kleine
vergoeding. Voor meer
informatie kunt u kijken
onder tarieven op onze
site.
www.trouwe4voeter.nl

“Melissa Onderstal
eigenaresse trimsalon
trouwe4voeter showt
haar uitmuntende
trimskils.

Ook opvallen?
Een toppertje heeft
u al voor €10,-

Toppertjes
Toppertje 1

Toppertje 2

Toppertje 3

Sinds enige tijd krijgen wij een
maandelijks een anonieme
donatie op onze rekening. Wij
weten niet of deze persoon ook
bekend wilt worden maar wij
zouden het heel leuk vinden om
met deze persoon in contact te
komen. Bent u toevallig de
anonieme weldoener en vind u
het ook leuk om met ons in
contact te komen dan horen we
graag van u.

Onze hoofdsponsors

Doneren?
Zou u graag een donatie willen
doen?
NL86SNSB0935392114
T.N.V.
Stichting dierenvoedselbank
Wageningen

Bedankt voor uw donaties!!

Nieuwe website!!
Samen met Pascal Mariany zijn we
bezig met het ontwerpen van een
nieuwe website. De site zal een
eigentijdse en verfrissende look
krijgen. Een aantal segmenten zullen
door Pascal gesponsord worden
daarom zijn wij trots om te melden dat
we MARIANYDESIGN kunnen
toevoegen aan de lijst van
hoofdsponsors!
Heeft u ook interesse in een (nieuwe)
website of zoekt u een nieuwe
hosting? Kijk dan eens op:

De tip van: Melissa Onderstal
DE GRASAAR
De bloeitijd van grasaar is van juni tot okt. Ik verwacht hem wederom
eerder i.v.m. de snelle groei door de milde winter en door het mooie weer.
Daarom weer deze vroege waarschuwing.
Een grasaar kan bij onze huisdieren problemen geven. Zo kunnen de
grasaren in het oor terecht komen, of in het oog en de neus. Ook kunnen
ze door de dierenhuid dringen vooral tussen de tenen en aan hoofd en
hals. Gevolg is dan vaak een vervelende ontsteking, fistels of een abces.
Helemaal vervelend wordt het wanneer de grasaar gaat zwerven door het
lichaam van de hond of kat nadat de grasaar is opgegeten. De grasaar
kan dan zelfs weer door de huid van datzelfde dier naar buiten komen. Ze
kunnen zich zo gemakkelijk verplaatsen door die weerhaakjes en richten
tijdens het transport veel schade aan in het lichaam van het dier.

www.marianydesign.com
DE SYMPTOMEN
De symptomen die een dier met een grasaar laat zien zijn afhankelijk van
de plaats waar de grasaar zich in het dier heeft genesteld.
Zit de grasaar in het oor: kopschudden en piepen, neus: heftig niezen,
oog: heftig knijpen met het oog, keel: hoesten, tussen de tenen: bijten aan
de poot, mank lopen, huid: zwelling en pijn.

