Di erenro u t e voor j e k l ant e n

Verbinding
is een route

2020 is achter de rug, een jaar waarin wij hebben geleerd
dat er niet zoiets is als het ‘nieuwe normaal’ en dat één ding veel
belangrijker is dan menigeen begin 2020 dacht...

H
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et was een jaar waarin overduidelijk werd
dat hetgeen waarvan wij stiekem eigenlijk wel wisten dat we niet zonder kunnen, uiteindelijk enorm belangrijk blijkt
te zijn. Het is het bekende verhaal: je
waardeert pas wat je hebt tot je het mist.

Waar ik het over heb? Over connectie, verbinding en
contact, zowel fysiek als intellectueel. Het goede nieuws?

Wij mensen zouden geen mensen zijn, als we ons hierbij
zouden neerleggen. Dus gaan we op zoek naar alterna-

tieven. Naar nieuwe manieren om deze o, zo waardevolle
connectie te behouden, verbindingen te koesteren en het
contact te blijven voelen. Essentieel voor families, vrienden en collega’s, maar net zo belangrijk voor organisaties
en bedrijven die de verbinding met hun klanten niet wil-

Een eigen dierenroute

voor jouw winkel of pension?
Heb je een dierenspeciaalzaak, dierenpension of
andere diergerelateerde organisatie en lijkt een
‘eigen dierenroute’ bij jou in de buurt je een
leuk idee om jouw medewerkers en klanten
ook in deze uitdagende tijden te verbinden?
Meld je dan aan voor jouw eigen dierenroute
via dibevo.nl/dierenroute en vul het aanvraagformulier in.

len verliezen, of zelfs willen versterken.

Vanaf 20 januari ontvang je jouw eigen ‘dierenroute

Mensen die in de dierensector werken kunnen in deze

• een op maat gemaakte dierenroute bij jou in de buurt;

tijden van ‘fysiek-contactabstinentie’ oftewel ‘huidhonger’
nog van geluk spreken. Immers, niet alleen het fysieke
contact tussen mensen onderling is zaligmakend. Ook
tijdens het aanraken van dieren komt het gelukshormoon
oxytocine vrij. En hetzelfde geldt voor huisdieren. De band
die wij met onze dieren hebben, wordt vervolgens alleen
maar hechter. Dieren en mensen: we zijn er voor elkaar. In

pakket’ van Vrienden Diergeneeskunde* bestaande uit:
• een eigen actiepagina voor jouw organisatie op kanker.vriendendiergeneeskunde.nl. De actiepagina wordt kant-en-klaar
aangeleverd, maar je mag de pagina natuurlijk ook zelf aanpassen;
• een gepersonaliseerde poster in pdf die je óf als poster óf als
flyer kunt uitprinten;

tijden van geluk én in tijden van crisis.

• een unieke QR-code op de poster, die doorlinkt naar de actie-

Connectie maken

• een voorzet voor een aantal socialmediaposts om jouw die-

Dat is dus ook precies waar Vrienden Diergeneeskunde
voor staat, en waarvoor wij ons gedurende 2020 hebben
ingezet (en dat uiteraard ook in 2021 zullen blijven doen).
Ondanks het feit dat fysieke contacten tussen mensen
niet of nauwelijks mogelijk waren, hebben wij op verschillende manieren alsnog connecties weten te leggen.
Dankzij verschillende crowdfundingacties konden dieren-
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pagina van jouw organisatie;
renroute bij jouw klanten aan te kondigen.
* Vrienden Diergeneeskunde doet zijn uiterste best om zo snel mogelijk een
geschikte route bij jou in de buurt te vinden. Echter, elke dierenroute is maatwerk en wordt handmatig ingetekend, dus kan het soms wat langer duren. Mocht
je toevallig zelf al een route hebben ontdekt, stuur hun dan een tekening hiervan, dan digitaliseren zij deze voor jou.

liefhebbers er zelfs voor zorgen dat onze vierbenige vrienden

campagne ‘Samen krijgen we kan-

een gezondere toekomst tegemoetgaan. Dankzij deze enorme

ker klein’. Maar een campagne

betrokkenheid kunnen wij vanuit Vrienden Diergeneeskunde,

is niets anders dan een ‘fancy’

bijvoorbeeld onderzoek naar een vaccin tegen het dodelijke

naam. Het zijn de mensen die

olifantenherpesvirus EEHV financieren, kunnen we dankzij de

de campagne ook echt gaan

inzet van hulphonden en paarden veteranen met therapiere-

‘voeren’. En wat is er leuker

sistente PTSS helpen en kunnen we zieke, pasgeboren veulens

dan campagne voeren op een

nóg betere zorg bieden.

manier die tot de verbeelding

Dieren én mensen

In het najaar van 2020 zijn wij van start gegaan met een campagne met als doel om meer onderzoek en betere behandelin-

spreekt?

Dierenroutes

Dieren verbinden mensen met mensen, en

gen tegen kanker mogelijk te maken. Kanker bij dieren én bij

mensen met dieren. Punt A met punt B. Een verbin-

mensen. Er zijn namelijk veel overeenkomsten tussen dieren

ding is namelijk ook een route. En in dit geval een route in de

en mensen. Op het moment dat wij nieuwe inzichten opdoen

vorm van een dier. Een route om te wandelen, te hardlopen

hoe kanker bij dieren in zijn werk gaat, of betere behandel-

of te fietsen. Zo laat je zien dat je je inzet voor de gezondheid

methodes voor dierpatiënten ontwikkelen, is de stap naar de

van dieren én mensen, en moedig je ze aan om het na te

mens niet groot.

doen. Zo kom je samen in beweging. Voor je eigen gezondheid,
en voor de gezondheid van dieren en mensen met kanker. En

Vooral nu, in tijden waar de reguliere gezondheidszorg onder

dat is precies waar deze campagne om draait. Doe mee en

druk staat, leek het ons juist belangrijk om aandacht te cre-

vraag een dierenroute aan en maak verbinding met je klanten,

ëren voor een onderwerp dat ons allen aangaat, en waar wij

medewerkers en mensen om je heen. In het tekstkader op de

gezamenlijk iets aan kunnen doen. Niet voor niets heet deze

pagina hiernaast zie je precies hoe het werkt. ←
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