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Inleiding 
Stichting Dierenwelzijn Walcheren (hierna te noemen DWW) is een nieuwe stichting, geboren uit het 
initiatief van Stichting Dierenvoedselbank Walcheren en de noodzaak van een dierenambulance in 
Gemeente Vlissingen. In september 2019 heeft de gemeenteraad van Vlissingen besloten geen 
financiële steun te leveren aan de dierenambulance van de Dierenbescherming en met dit besluit 
heeft de Dierenbescherming besloten niet meer te rijden in de Gemeente Vlissingen. Met leden ogen 
zagen wij op diverse (social) media berichten verschijnen van mensen die zich geen raad wisten met 
door hun geconstateerde dierenleed. DWW is opgezet uit het oogpunt elk dier op Walcheren te 
willen helpen, zowel voor dieren in nood met een dierenambulance, dieren van mensen zonder 
vervoer (dierentaxi), minima middels voerdonaties. Wij hopen daarom ook op steun van Stichting 
Dierenlot of zij een dierenambulance in bruikleen willen geven. 
 
Het bestuur, bestaande uit 4 personen (op moment van schrijven van dit beleidsplan) is belast met 
het besturen van de organisatie en tevens eindverantwoordelijk. 

 

Missie en Visie 
Primair doel van DWW is snel en adequaat ingrijpen voor dieren in nood in de breedste zin van het 
woord, waardoor er een beter welzijn ontstaat voor mens en dier op Walcheren. DWW start geheel 
belangeloos met ondersteuning aan dieren op Walcheren door middel van de volgende kerntaken : 

 

• Het verstrekken van voer aan huisdieren van minima op Walcheren 
• Het bieden van hulp aan gewonde (en/of zwervende) dieren 
• Het vervoeren van huisdieren naar bijvoorbeeld dierenarts, asiel, opvangcentra enz 
• Registreren van gevonden en vermiste dieren 

Opdrachtgevers en ketenpartners 
DWW is een nieuw initiatief omdat er nu geen ambulance is. Opdrachtgever in Gemeente Vlissingen 
is vooral het publiek en zijdelings andere dierenorganisaties die zich melden bij ons met een dier. 
Ketenpartners zijn wel op de hoogte van dit initiatief, maar er zijn nog geen concrete afspraken. Met 
deze potentiële ketenpartners willen we de komende 2 jaar tot een sterke samenwerking komen. 
Denk hierbij aan Gemeenten, asielen, hulpdiensten, RWS. 

Organisatiestructuur 
Er is een wervingscampagne voor vrijwilligers opgestart. Om de dierenambulance te laten rijden, 
verwachten wij minstens 20 vrijwilligers nodig te hebben. Deze werven wij nu via social media en 
vragen hen zich in te schrijven voor een informatie avond, waarna men kan besluiten te solliciteren. 
Vanaf medio april hopen we definitief te kunnen gaan rijden met de ambulance, net voor het drukke 
seizoen gaat beginnen. 

Marketing 
Uit het verleden is gebleken dat evenementen zorgen voor meer aanwas, meer donaties en meer 
erkenning voor het werk. Dit willen we met de nieuwe organisatie nog breder uit gaan zetten. We 
verwachten ook dat we nog meer erkenning gaan krijgen dan voor enkel de dierenvoedselbank. 



 

Naast evenementen, gaan we ook weer op markten staan, al dan niet met artikelen voor verkoop, 
voorlichting op scholen bestaande uit presentaties met en zonder ambulance, hulp bij werkstukken,  
ook facebook zal onderdeel zijn, wellicht het grootste, samen met instagram om bekendheid, 
erkenning en donaties binnen te krijgen. 

Sociaal-maatschappelijke organisatie 
Het sociaal-maatschappelijke karakter van DWW is tweeledig. Enerzijds kunnen wij mensen uit de 
regio die werkloos, (deels) arbeidsongeschikt zijn en/of terugkomen van een ernstige ziekte, middels 
een vrijwilligersfunctie een zinvolle invulling te geven aan vrije tijd. Anderzijds willen wij 
hulpbehoevende mensen ontzorgen met een dierentaxi, zodat zij niet altijd op hun familie en/of 
kennissenkring gewezen zijn en daarnaast proberen wij minima te helpen met diervoer tijdens een 
wekelijkse uitgifte, zodat zij ook niet in sociaal isolement raken. Waar nodig proberen wij mee te 
denken aan medische zaken bij dieren van minima door middel van afspraken met dierenartsen te 
maken. 

Financiën 
DWW zal in eerste instantie afhankelijk zijn van kleine donaties, crowdfunding. De komende tijd gaan 
we proactief langs bedrijven om hen proberen te binden aan DWW. Een ANBI-status hebben we 
reeds. Ook nalatenschappen en erflatingen zullen hoge prioriteit krijgen om te werven.  

Tenslotte 
DWW staat voor een grote uitdaging, maar durven de stap te zetten om op een breed vlak te gaan 
ontzorgen en hulp te bieden aan dieren.  
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