
	  

BEZOEK	  AAN	  HET	  NOORDER	  DIERENPARK	  TE	  EMMEN	  
een	  wens	  van	  mevrouw	  timmerman	  

Dankzij	  ”AMBIANCE	  NOORD	  NEDERLAND”	  vervuld.	  
	  

	  
Op	  6	  maart	  2012	  hebben	  we	  de	  wens	  van	  mevrouw	  Timmerman	  uit	  Roden	  ingestuurd	  naar	  de	  
Stichting	  Ambiance	  Noord	  Nederland.	  Wij	  wisten	  eigenlijk	  niet	  dat	  deze	  stichting	  bestond,	  maar	  
mevrouw	  Timmerman	  had	  van	  haar	  huisarts	  informatie	  gekregen	  over	  Ambiance.	  Ze	  wilde	  graag	  
nog	  een	  keer	  naar	  de	  dierentuin	  in	  Emmen	  om	  de	  olifanten	  en	  de	  apen	  te	  zien.	  Aangezien	  ze	  
bedlegerig	  is,	  24	  uur	  zorg	  nodig	  heeft	  en	  terminaal	  is,	  zou	  dat	  moeten	  gebeuren	  met	  een	  
ambulance	  en	  een	  brancard.	  	  
	  
De	  mail	  met	  haar	  wens	  had	  ik	  om	  18.30	  uur	  via	  e-‐mail	  verstuurd	  	  en	  om	  19.15	  uur	  was	  er	  al	  een	  
berichtje	  terug	  met	  de	  vraag	  wat	  mijn	  telefoonnummer	  was	  omdat	  men	  bij	  Ambiance	  graag	  
nadere	  	  informatie	  over	  mevrouw	  Timmerman	  wilde	  hebben.	  Om	  21.00	  uur	  was	  alles	  al	  geregeld	  
en	  de	  dierentuin	  zou	  in	  het	  weekend	  van	  17	  en	  18	  maart	  bezocht	  worden.	  Sneller	  kan	  dus	  niet!!!!	  
Afgelopen	  zondag,	  18	  maart,	  was	  het	  dan	  zo	  ver.	  Om	  12.30	  uur	  stond	  de	  ambulance	  voor	  de	  deur.	  
Deze	  werd	  bevrouwd	  door	  2	  	  zeer	  vriendelijke	  en	  zorgzame	  vrijwilligers	  die	  mevrouw	  Timmerman	  	  
heel	  	  vakkundig	  op	  de	  brancard	  schoven	  en	  via	  de	  lift	  naar	  de	  ambulance	  brachten.	  
Na	  een	  rustige	  rit	  van	  1	  uur	  kwamen	  we	  bij	  de	  dierentuin	  in	  Emmen	  aan.	  
	  
Hoewel	  mevrouw	  wist	  dat	  de	  kinderen	  en	  kleinkinderen	  er	  ook	  zouden	  zijn,	  werd	  het	  haar	  iets	  te	  
veel	  toen	  ze	  iedereen	  zag	  en	  moest	  ze	  een	  traantje	  wegpinken.	  De	  vrijwilligsters,	  Grietje	  Mast	  en	  
Ingrid	  van	  Dijken,	  zorgden	  voor	  de	  kaartjes	  zodat	  we	  niet	  allemaal	  in	  de	  rij	  hoefden	  te	  staan.	  
Gelukkig	  was	  het	  droog	  ,	  alhoewel	  er	  een	  koude	  wind	  waaide,	  lag	  mevrouw	  Timmerman	  heerlijk	  
dik	  ingepakt	  op	  de	  	  brancard	  te	  genieten	  van	  alles	  wat	  ze	  zag	  en	  hoorde.	  	  	  
	  

	  
Olifanten	  bewonderen	  

	  
De	  otters	  zingen	  mevr.	  Timmerman	  toe	  

	  

De	  eerste	  dieren	  die	  ze	  zag	  waren	  de	  olifanten.	  Het	  was	  alsof	  ze	  haar	  wilden	  begroeten	  want	  ze	  
kwamen	  allemaal	  langs	  lopen	  en	  zwaaiden	  met	  hun	  slurven.	  De	  volgende	  dieren	  waren	  de	  
bavianen	  die	  de	  brancard	  ook	  interessant	  vonden.	  Met	  z’n	  allen	  kwamen	  ze,	  veel	  lawaai	  makend,	  
even	  langs	  lopen.	  Toen	  we	  bij	  de	  otters	  stil	  stonden,	  leek	  het	  of	  ze	  een	  lied	  voor	  mevrouw	  
Timmerman	  zongen.	  	  Zo	  gingen	  we	  langs	  veel	  dieren,	  de	  smalste	  paadjes	  werden	  met	  het	  grootste	  
gemak	  genomen	  door	  Grietje	  en	  Ingrid	  die	  niet	  alleen	  ambulance	  konden	  rijden	  maar	  ook	  een	  
brancard	  konden	  besturen.	  



	  
Een	  vrijwilliger	  van	  de	  dierentuin,	  die	  ons	  het	  tweede	  gedeelte	  van	  de	  route	  begeleidde,	  bracht	  
ons	  naar	  de	  stallen	  van	  de	  olifanten.	  We	  mochten	  de	  stallen	  bewonderen	  omdat	  de	  dieren	  buiten	  
liepen.	  Dit	  was	  heel	  bijzonder	  omdat	  de	  gewone	  bezoeker	  hier	  nooit	  komt.	  Met	  de	  lift	  ging	  de	  
brancard	  	  met	  mevrouw	  Timmerman	  en	  haar	  gevolg	  6	  meter	  naar	  beneden.	  De	  stallen	  waren	  
enorm	  groot,	  hoe	  kan	  het	  ook	  anders;	  de	  grootste	  olifant	  woog	  meer	  dan	  7000	  kilogram!	  	  
	  

Na	  de	  olifantenstallen	  zijn	  we	  naar	  het	  restaurant	  gegaan	  en	  hebben	  daar	  genoten	  van	  een	  
heerlijk	  kopje	  koffie,	  thee	  of	  iets	  anders.	  	  

	  

	  
	  

Tot	  slot	  bezochten	  we	  de	  vlindertuin,	  waar	  juist	  enkele	  vlinders	  uit	  de	  cocons	  waren	  gekropen.	  	  
Er	  vlogen	  zeer	  mooie	  vlinders	  rond,	  in	  vele	  kleuren	  en	  verschillende	  grootte.	  	  
Hier	  vonden	  we	  de	  geschikte	  plaats	  om	  een	  groepsfoto	  te	  maken,	  lekker	  warm	  en	  tussen	  de	  vele	  
bomen	  en	  struiken.	  
	  

Onderhand	  was	  het	  al	  bij	  vijven	  en	  was	  de	  tijd	  aangebroken	  
op	  weer	  huiswaarts	  te	  gaan.	  	  
Mevrouw	  Timmerman	  genoot	  van	  alles	  en	  moe,	  maar	  zeer	  
voldaan	  en	  vol	  indrukken	  werd	  ze	  na	  een	  prachtige	  middag	  
te	  midden	  van	  haar	  kinderen	  en	  kleinkinderen	  na	  een	  
emotioneel	  afscheid	  	  weer	  in	  de	  ambulance	  geschoven	  en	  
naar	  huis	  gereden.	  	  
	  
Thuis	  aangekomen	  werd	  ze	  door	  de	  vrijwilligsters	  gelijk	  
weer	  in	  haar	  bed	  gestopt.	  
Het	  was	  een	  middag	  waar	  ze	  met	  heel	  veel	  plezier	  op	  kan	  
terug	  zien.	  
	  	  
	  



	  
	  

Wij	  willen	  de	  Stichting	  Ambiance	  Noord	  Nederland,	  kortweg	  SANN,	  heel	  hartelijk	  bedanken	  omdat	  
ze	  de	  wens	  zo	  snel	  vervuld	  hebben	  en	  haar	  en	  haar	  familie	  een	  prachtige	  en	  zeer	  verzorgde	  
middag	  hebben	  bezorgd.	  We	  willen	  ook	  Ingrid	  van	  Dijken	  en	  Grietje	  Mast	  bedanken	  voor	  alle	  
liefde	  en	  zorg	  die	  ze	  mevrouw	  Timmerman	  deze	  middag	  hebben	  gegeven.	  Deze	  dank	  is	  vooral	  van	  
mevrouw	  Timmerman	  zelf	  en	  natuurlijk	  van	  al	  haar	  kinderen	  en	  kleinkinderen,	  een	  groep	  van	  15	  
personen.	  
	  
	  
Willemien	  Meijer,	  
indiener	  van	  de	  wens	  van	  mevrouw	  Timmerman.	  
	  


