Animal Rescue
Vehicles
Vervoer voor grote aantallen dieren

De Animal Rescue Vehicle
Je hoopt natuurlijk niet dat het nodig is, maar de realiteit is
helaas toch vaak dat er onverwacht een oplossing gevonden
moet worden voor het transport van veel dieren tegelijk.
Door de uitbreiding van ons wagenpark met 7 Animal Rescue Vehicles
kunnen we, afhankelijk van de diersoort, tot wel zestig dieren tegelijk per
wagen vervoeren van de ene naar de andere plek. Denk bijvoorbeeld
aan ontruimingen bij verzamelaars of calamiteiten.
De indeling van de wagens is flexibel en biedt voor vele diersoorten
mogelijkheden. De laadruimte bestaat uit makkelijk te reinigen
materialen, waardoor infectiegevaar vermindert. Bovendien beperkt
gelijktijdig vervoer de stress voor de dieren.
Zo kunnen we minder belastend voor mens, dier en milieu grotere
groepen dieren tegelijk vervoeren en hoeven we hiervoor onze dieren
ambulances niet meer in te zetten. Zij kunnen daardoor beschikbaar
blijven voor spoedritten.

Complete uitrusting
De Animal Rescue Vehicles zijn geschikt
voor vele diersoorten zoals: honden,
katten, knaagdieren, vogels, kleine in
het wild levende dieren en reptielen. De
wagens zijn toegerust op hun taak. Zo
bevat elke wagen:

• een klimaatsysteem voor voldoende
frisse lucht en een aangename
temperatuur;
• drie gescheiden compartimenten
om vervoersstress te beperken bij
gelijktijdig vervoer van meerdere
diersoorten;
• maximaal inzetbare ruimtes, die naar
behoefte kunnen worden ingedeeld
en waarbij veel verschillende trans
portboxen vastgezet kunnen worden;

• een laadruimte voorzien van
gemakkelijk en grondig te reinigen
materialen voor optimale hygiëne;
• een eigen watertank en slangen
systeem om onderweg of op
locatie de hygiëne te waarborgen,
evenals een handwasinstallatie voor
begeleiders;
• 5 van de 7 wagens zijn uitgerust met
een walstroomaansluiting, waardoor
ze inzetbaar zijn als quarantaine-unit;
• de wagens hebben een achteruit
rijcamera, makkelijke instap
laadruimte, voldoende werklicht,
zwaailampen voor voldoende zicht
baarheid tijdens het laden en
noodzakelijk materiaal voor het
verplaatsen van dieren.

Inzet Animal Rescue Vehicles
Niet alleen de Dierenbescherming maakt gebruik van de Animal
Rescue Vehicles, de wagens zijn ook beschikbaar voor (keten)parters.
De wagens staan verspreid over het land zodat er altijd wel eentje in de
buurt te vinden is. Bij de wagen zit standaard een chauffeur.
Wilt u gebruik maken van een of meerdere Animal Rescue Vehicles?
Neemt u dan contact op met de dierenambulances die zijn verbonden
aan de Dierenbescherming.
Contactgegevens kunt u vinden via
www.dierenbescherming.nl/in-jouw-buurt/dierenambulances

Over de Dierenbescherming
De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die
zich inzet voor dieren. Gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in
het wild: álle dieren kunnen op de professionele en toegewijde inzet
van onze mensen rekenen. Ons doel is een diervriendelijke
maatschappij waarin mens en dier in harmonie met elkaar leven.
Wij bestrijden dierenleed en bieden hulp aan dieren in nood, onder
meer door opvang en verzorging van tienduizenden dieren in onze
opvangcentra. Wij lobbyen voor diervriendelijke regelgeving en geven
voorlichting aan het grote publiek. Dat doen we met veel kennis van
zaken, met tomeloze energie en natuurlijk met een groot hart voor
dieren, al ruim 150 jaar!

De aanschaf van de Animal Rescue Vehicles is mogelijk gemaakt
door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

