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Legaten en schenkingen

Stichting De Toevlucht is financieel 

geheel afhankelijk van giften, legaten, 

subsidies en donaties. De Toevlucht is 

een door de Belastingdienst aange-

wezen Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Op grond hiervan zijn 

ontvangen erfenissen en schenkingen 

sinds 1 januari 2008, voor De Toevlucht, 

vrij van schenkings- en successierecht.

 

 rsin nummer 807697837 

Belangrijke telefoonnummers:

Dierenambulance Groot Amsterdam:             

0900-2100000                                                                                                                                          

    

Dierenbescherming Amsterdam:

020-6691347

Dierenambulance  

Ronde Venen/Amstelland:

06-53315557

Wij hopen dat u ons ook dit jaar 
weer wilt ondersteunen. Dit kan per 
internetbankieren of met bijgevoeg-
de acceptgiro. Elk bedrag is welkom 
en kunnen we goed gebruiken. Vast 
onze dank voor uw blijvende steun!
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uw volledige NAAM, ADRES en 
WOONPLAATS. Dit i.v.m. het 
versturen van ons infoblad naar het 
juiste adres!
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Sinds 1989 is Stichting De Toevlucht dagelijks druk met de opvang, verzorging en 

revalidatie van zieke, gewonde en ouderloze jonge vogels uit Groot Amsterdam, 

Amstelveen en Ronde Hoep. Ook vogels die zijn weggevlogen of waar afstand van is 

gedaan komen bij ons terecht. Wij hebben een door de gemeente groot Amsterdam 

aangewezen verzorgplicht van 14 dagen. Sinds 1994 vangen wij ook gewonde, 

zieke en ouderloze egeltjes op en door een verandering van het vergunningsstelsel 

mogen wij vanaf 2010 ook andere zoogdieren opvangen zoals vossen, eekhoorns, 

marterachtigen, vleermuizen, wilde konijnen en hazen. 

De vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht is rustig gelegen op een beschut 

eiland in het park Bijlmerweide, tussen de woonwijken Geerdinkhof en Kantershof.   

De meeste dieren komen bij ons binnen via dierenambulances uit verschillende 

regio’s. Verder komen ze ook direct van particulieren of in opdracht van dierenartsen. 

Na een uitgebreid onderzoek worden de dieren ondergebracht in een ruimte dat 

geschikt is voor die soort vogel of zoogdier. Gezien de aard van sommige verwon-

dingen kunnen we helaas niet alle slachtoffers redden. Toch lukt het ons met inten-

sieve verzorging een groot aantal dieren in de juiste conditie te brengen om ze weer 

los te laten in de natuur – want dat is het doel waar we naar streven. Hierbij nemen 

we altijd een aantal dingen in overweging: is het dier gezond genoeg om zonder 

hulp te kunnen overleven, herkent het en kan het vluchten voor vijanden, en is het 

uitzetgebied geschikt genoeg? De opvang beschikt over een flink aantal volières, 

ruime verblijven voor watervogels en speciale ruimtes voor zoogdieren..

BELASTINGTIP

Doe een periodieke schenking!

Als je zoals de meeste donateurs elk jaar aan dezelfde goede doelen schenkt, kun je 

belastingvoordeel behalen. Normaal zijn giften pas aftrekbaar boven een drempel 

van 1 procent van je inkomen. Maar zogeheten periodieke giften, giften gedurende 

minimaal vijf jaar, zijn vanaf de eerste cent aftrekbaar. Met een document dat je kunt 

downloaden vanaf de site van de Belastingdienst leg je een periodieke gift vast. Dus 

geef je elk jaar aan dezelfde fondsen, laat deze giften dan vastleggen. En u bespaart 

en dient het goede doel!
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voorwoord
Het afgelopen jaar is het drukste jaar geweest in het bestaan van de Toevlucht. 

Bijna 5000 vogels en meer dan 600 zoogdieren.

Dierenambulance uit verschillende provincies kwamen met gewonde en vooral 

jonge zoogdieren naar de Toevlucht. Doordat dat er verschillende opvangen (tijde-

lijk) dicht gingen kregen ook veel meer egels dan normaal binnen, waarvan vele bij 

ons bleven overwinteren.

Helaas zijn alleen nog steeds de gemeentes Amsterdam en Amstelveen de enige 

gemeentes die ons financieel steunen. We blijven hopen dat ook andere gemeentes 

hun verantwoording nemen. We gaan weer onderhandelen.

Dank weer aan de Daadwekelijke Dierenbescherming en de Dierenbescherming 

voor hun steun!!!!!!

Dankzij steun van stichting Dierenlot zijn er nieuwe kooien geplaats. Ook zijn er 

anoniem grote donaties gedaan. Dank u wel !!! We gaan het onder ander gebruiken 

voor een nieuw nachtverblijf voor de vogel. 

Verder willen we iedereen maar dan ook iedereen bedanken die ons op wat voor 

manier dan ook gesteund hebben het afgelopen jaar. Zowel op de opvang, achter 

de schermer als financieel. We zijn er heel blij mee en dankbaar voor!!!!!!!!!!!!!!!!

Onze open dag is dit jaar op zaterdag 24 juni 2017 van 11.00 tot 17.00 uur. 

We nodigen iedereen uit om te komen kijken neem familie en vrienden mee!!
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Januari
De eerste maand van het nieuwe jaar, de boekhouding is helemaal afgesloten 

en de eerste nieuwe patiënten zijn alweer binnen gebracht. De winter laat lang 

op zich wachten en komt waarschijnlijk helemaal niet. Onze eerste patiënt 

van het jaar was een zwaan die niet echt een handige plek had om te landen, 

namelijk op de snelweg gelukkig had ze alleen wat schaafwondjes en kon ze 

snel weer losgelaten worden na twee weken behandeling. 

Via een kennis hebben we vernomen dat 

tuincentrum groenrijk uit Zwanenburg 

een partij voer wou weggeven aan ons 

wat we goed konden gebruiken. Er zaten 

onder andere diepvries worsten voor 

hond en kat bij, dat werd bewaard voor 

de vossen die in het voorjaar zouden 

komen. 

Deze maand kregen we nog een aantal 

vogels binnen onder andere een 

loopeend en een jonge tortelduif, wat 

meeuwen en een buizerd. 

Ons promotie film word weer voor 6 

weken uitgezonden op de lokale tele-

visie. Wat ons weer nieuwe donateurs 

oplevert. En nieuwe vrijwilligers melden 

zich aan om ons een handje te helpen.

Wij hebben vooral behoefte aan 

weekend hulp!
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Februari
De dierenambulance Ronde Venen Amstelland die een aantal zwanen in 

december hadden binnen gebracht waren weer helemaal opgeknapt en zijn 

terug geplaats in de gemeente Amstelveen. 

Het eerste jonge haasje word gebracht 

door Huisdieren meldpunt Utrecht. Paar 

dagen later komt de dierenambulance 

Ronde Venen Amstelland met een 

slechtvalk aan die in 2015 geringd was in 

Alphen a/d rijn. De vogel was gevonden 

in een tuin en is zeer waarschijnlijk 

tegen een raam aangevlogen. 

Tibor , 14 jaar heeft samen met 3 klas-

genoten van het St Nicolaaslyceum een 

opdracht moeten uitvoeren voor het 

vak levensbeschou-

wing. Via zijn oma die 

een trouwe donateur 

van de Toevlucht 

is kwam hij bij ons. 

Na een gesprek met 

de beheerder zijn 

ze kleding gaan 

inzamelen voor de 

Toevlucht. In een 

korte tijd hebben ze 

24 zakken kleding 

verzameld dat ruim 

100 kilo was. zoveel 

geweldig!!!! Ook al 

hebben jullie geen 

cijfer gehad van ons 

krijgen jullie een dikke 10!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dank jullie wel!! De kleding die wij 

inzamelen word gebruikt voor stich-

ting Sam wij ontvangen daarvoor een 

financiële vergoeding per kilo. Dit word 

mede mogelijk gemaakt door Stichting 

Dierenlot.

In november 2015 werd er een zwaan 

binnengebracht die een landing op het 

asfalt heeft gemaakt, door de landing is 

er een deel van zijn zwemvlies afge-

scheurd. We hebben hem laten opereren 

door onze dierenarts Marno Wolters van 

dierenkliniek/trimsalon Europaplein. De 

dierenarts heeft hem de bijnaam obi 

swan kanobi gegeven. Na 4 maanden 

revalideren hebben we hem in de 

Amstel vrijgelaten. 

Ook zijn er stadsduiven, houtduiven, 

reiger, ijsvogel en een konijn losgelaten. 

Sommige hebben langere tijd bij ons 

moeten revalideren omdat het herstel 

proces bij sommige niet zo snel ging. 
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Maart
Wij krijgen regelmatig hele nesten jonge wilde konijnen aangeboden nadat 

ze zijn verstoord tijdens bouw en graaf werkzaamheden. Zodra ze bij ons 

binnen komen worden ze in een couveuse geplaatst om op te warmen daarna 

beginnen we de jonge konijnen te flessen met elektrolyten zodat hun darmen 

langzaam kunnen wennen na 24 uur gaan we langzaam beginnen met speciale 

kunstmatige lactose vrije melk voor jonge zoogdieren. 

Dit systeem word gehanteerd voor alle 

soorten jonge zoogdieren die we binnen 

krijgen. Zo bracht Stichting dieren-

noodhulp Flevoland ook een nest die 

was verstoord in Lelystad. De eerste 6  

jonge eendjes zijn binnen gebracht. De 

moeder was overreden.

Het begint langzaam steeds drukker te 

worden we hebben onder andere twee 

laatvliegers vleermuizen zitten die net 

uit hun winterslaap zijn gekomen en 

wat moeten aansterken. Via dierenam-

bulance De Heuvelrug Amerongen is de 

eerste jonge vos binnen gebracht. Het 

is een vrouwtje van ongeveer 3 weken 

oud. Ze was door een hond op een 

camping in de struiken gevonden. Hoe 

het vosje daar is gekomen is onbekend 

,ze heeft geen verwondingen. 

Ook word er een paar dagen later door 

dezelfde dierenambulance een jonge 

eekhoorn van ongeveer 2 weken oud 

afgeleverd. Hij was uit het nest gevallen 

en het diertje was onderkoeld geraakt. 

Hij is onderweg met een kruik opge-

warmd en is bij aankomst meteen in de 

couveuse geplaatst. 
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De bunzing is een van de zeven soorten 

marterachtigen die in ons land voor-

komt.  Hij is aanzienlijk groter dan de 

hermelijn en net iets kleiner dan de 

steenmarter. Het is een echte Euro-

pese soort en ontbreekt alleen in 

Ierland, Engeland en het noorden van 

Scandinavië. In Nieuw-Zeeland is de 

bunzing net als de wezel en de herme-

lijn uitgezet. Op zijn gezicht heeft de 

bunzing een kenmerkend 'boeven-

masker (minder duidelijk bij de jonge 

dieren op de foto), zijn lichaam is donker, 

ook op zijn buik. Anders dan de steen-

marter en boommarter heeft de bunzing 

geen lichtgekleurde keel. De ondervacht 

van de bunzing is veel lichter van kleur 

dan de dekharen. Dat is vooral goed te 

zien als het dier zijn lichaam buigt: de 

'buitenbocht' is dan duidelijk lichter dan 

de 'binnenbocht'. 

De bunzing is een goede zwemmer 

maar een matige klimmer. Hij jaagt 

vooral op de grond op allerlei gewer-

velde dieren, zoals konijnen, muskus-

ratten, muizen en kikkers. Soms legt 

hij een voorraad aan van kikkers die hij 

met een beet in de rug verlamd heeft. 

Het territorium van de bunzing kan erg 

groot zijn. De territoria van mannetjes 

en vrouwtjes overlappen elkaar. Als hij 

zich bedreigd voelt, kan de bunzing 

een stinkende stof uitscheiden. De 

bunzing kruist met de fret, maar het is 

niet zeker of ze ook tot dezelfde soort 

behoren. Het is ook mogelijk dat de 

fret afstamt van de nauw aan de fret 

verwante steppebunzing (Mustela furo). 

De grootste gevaren voor de bunzing 

zijn los lopende honden, vossen vergif-

tige muizen/ratten en het verkeer. Deze 

schuwe dieren zijn het meest actief 

in de schemering. Afgelopen jaar zijn 

er 17 bunzing bij ons afgeleverd. 14 

stuks waren jonge dieren die op straat 

gevonden waren en al kruipend op zoek 

naar voedsel waren. De moeder die op 

haar zoektocht naar voer is door loslo-

pende honden gebeten of aangereden. 

Zo waren de afgeleverde jongen vaak 

niet groter dan een kroket en volledig 

uitgedroogd. Als de jonge dieren na 

14 dagen in de opvang aan wat vast 

voedsel begonnen was een schotel met 

gemalen wild en speciale melk zo leeg er 

werd om de kleinste stukjes gevochten 

,na het eten is het uitbuiken, en lag het 

spul als een kluwen bij en over elkaar 

heen. Naar mate ze groeide moesten we 

de dieren spreiden in 3 groepen en het 

liefst geen broers en zusters bij elkaar.  

De worsten met gemalen wild, gemalen 

Wetenschappelijke naam Mustela putorius

Engelse naam Polecat

Verspreiding Europa

Voeding knaagdieren, konijnen, kikkers en andere dieren

Lengte 35 - 51 cm; staart: 12 - 19 cm

Gewicht 0,7 - 1,5 kg

Biotoop bossen, wetlands, landbouwgebied

Status niet beoordeeld

De Bunzing
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 Na een stoei partij even met z’n alle slapen in het middag zonnetje 

lamshart, diepvries muizen en eendaags 

kuikens en delen verschillende soorten 

wild waren niet aan te slepen.  Het 

voedsel werd afgewisseld met fram-

boos bessen en braam. Uiteindelijk 

waren ze groot genoeg om hun eigen 

benen te staan, en werden ze op diverse 

vind plaatsen weer uitgezet. Er gingen 

er 2 naar Lelystad,2 richting Gouda,2 

naar Hilversum,5 Putten/Barneveld en 

omgeving, 4 Amstelveen/Amsterdam,  1 

Diemen,1 Lisse, en ineens was het weer 

rustig op de opvang. Kooien, boom-

stammen, het nachthok, zand alles 

moest geschrobd en schoongemaakt of 

vervangen worden.   Na een stoei partij 

even met z’n alle slapen in het middag 

zonnetje, en na een uurtje weer een bak 

vol met eten.                                       

Het zelfde voedsel kregen de 3 jonge 

steenmarters. Latijnse naam Martes 

foina Die ook in de opvang zaten. 2 

stuks kwamen via de DA uit Purmerend, 

ze waren meegereisd als nieuwsgierig 

spelende pubers van uit Limburg. 

Een  garage medewerker die een staart 

zag uitsteken achter het dashboard, 

en los isolatie materiaal vond onder de 

motorkap belde de dierenambulance. 

Een jong kwam uit Dronten. De laatste 

jaren rukt de steenmarter op naar de 

grote steden in het westen van het land. 

Er zijn zelfs speciale verzekeringen die je 

kan afsluiten als je in het gebied woont 

waar veel steenmarters voorkomen. 

Want de schade aan auto’s of zolders 

is niet gering, in de rubber onderdelen 

van de auto’s zit visolie verwerkt en dat 

vinden ze heerlijk en daarom knagen ze 

leidingen en slangen door. De zolders en 

spouwmuren worden gebruikt als speel-

plaats of woning, waarbij de isolatie 

het moet ontgelden. last van muizen of 

ratten heb je dan niet meer ,want deze 

snelle, speelse en bijzondere soepele 

jongens klimmen tegen muren op en 

onder vloeren door en jagen op alles 

wat beweegt. 

Op de otter na hebben we alle marter-

achtigen al in de opvang gehad.
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April
Door een ongeluk is er in Aalsmeer 800 liter dieselolie in een boerensloot 

terecht gekomen. Daardoor zaten verschillende meerkoeten onder de olie. De 

dierenambulance Ronde Venen heeft verschillende kunnen vangen. 

Meerdere meerkoeten moesten verschil-

lende keren gewassen worden om alle 

dieselolie te verwijderen. Gelukkig zijn 

ze op tijd gevangen zodat ze niet bijna 

geen olie hebben binnen gekregen. Ze 

zijn wel op een antibiotica kuur gezet 

om eventuele ontstekingen tegen te 

gaan. Na een maand had alles goede 

ontlasting en zijn ze losgelaten. 

De hele maand door worden er verschil-

lende jonge dieren afgeleverd er is weer 

een jonge vos bij gekomen van tuinpark 

Nuts en Genoegen in Amsterdam. Er is 

een jonge eekhoorn gebracht. De jonge 

konijnen zijn groot genoeg om naar 

buiten te gaan. De eerste jonge ekster 

en 2 jonge bosuilen. Een aangereden 

volwassen vos.  De warmte quarantaine 

word steeds drukker met jongen totaal 

zaten er 66 eendjes, 5 meerkoetjes, 1 

zwaan, 11 gansjes, 2 eekhoorns en 3 

vosjes

Er was weer de landelijke bijeenkomst 

Dierenhulpverlening van Stichting 

Dierenlot. Onze ambulance is weer 

nagekeken, winterbanden vervangen 

voor zomerbanden. Het was weer een 

leuke dag zo als altijd . En elk jaar zijn er 

weer nieuwe acties. Dit jaar kon je op de 

foto met collega's van een andere orga-

nisatie. Onder de leukste foto's werden 

prijzen uitgedeeld. Onze foto met de 

dierenambulance Amsterdam zat er ook 

tussen. Je moest een koffer uitkiezen 

en de hoofdprijs was 5000 euro. Laat de 

Toevlucht die nou gewonnen hebben. 

We gaan de hele mooie kooien van laten 

bouwen.

DIERENLOT DANK JULLIE WEL!!!!!!!!! 
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Mei
De egels die bij ons hebben overwinterd zijn allemaal goed uit hun winter-

slaap gekomen ze zijn vetgemest en losgelaten op plekken waar ze vandaan 

kwamen. Ondertussen krijgen we egels binnen die minder goed uit hun winter-

slaap zijn gekomen vaak met wormen, teken, vlooien, schimmel of schurft en 

vaak ook de oudere egels hebben het moeilijk. Egels in de natuur zijn nu weer 

aan het aansterken omdat in juli/augustus de paartijd begint. 

De jonge vogel periode is losgebarsten, 

we worden overspoeld met ouderloze 

mussen, mezen, merels, kauwen, kraaien, 

eksters, scholeksters, duiven, uilen, reigers 

en nog steeds veel jonge watervogels.

Het is ook de maand van de bijzondere 

soorten die we niet zo vaak 

krijgen, zo kregen we een 

Smelleken binnen. Ook werd 

er een jonge boommarter 

gebracht via de DA Nijkerk/

putten en een volwassen 

boommarter via DA Gooi en 

Vechtstreek. Een Noordse 

stormvogel, wezel, jonge 

Grote lijster en twee jonge 

slechtvalken van ABN AMRO 

gebouw aan de ringweg. 

Een paar dagen later komt 

de dierenambulance Noord 

Kennemerland met een jonge vos. Het 

dier was aangereden en heeft een breuk 

in zijn poot. Dierenartsen praktijk de Jong 

in Heiloo heeft de vos behandeld. We 

hopen nu dat het met rust en verzorging 

goed gaat komen. 
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Juni
We beginnen de maand goed we hebben verschillende vogels en egels 

losgelaten die bij ons voor verschillende reden hebben gezeten zoals verkeer, 

raam, bijtwond door hond of jongen die hun moeder zijn kwijtgeraakt. Onder 

andere zijn er eenden, meerkoeten, ganzen, duiven, waterhoen, reiger en 

zwanen losgelaten. 

Ook heeft de toevlucht een 

voorlichtingsavond geplant voor de 

medewerkers van de Amsterdamse 

dierenambulance. Het is de bedoeling 

om de medewerkers voor te bereiden op 

een warme zomer met veel botulisme 

slachtoffers. Er word ze geleerd de 

eerste handelingen te verrichten zodat 

eigenlijk meteen de behandeling van dit 

soort slachtoffers begint. Iedereen kreeg 

een zetje van een spuit met doorspoel 

slangetje en er word geoefend op 

dode dieren. Het is van belang dat ze 

het slangetje in de slokdarm kunnen 

schuiven en niet in de luchtpijp om zo 

vers water in te brengen. Botulisme 

slachtoffers raken verlamd en kunnen 

zelf niet meer drinken of slikken. 

Omdat het meestal watervogels betreft 

verdrinken ook een aantal van die dieren 

door verlammingsverschijnselen die 

optreden door besmetting. 

Watervogels drinken eigenlijk de 

hele dag door, bij botulisme kunnen 

ze sneller verhit raken en uitdrogen, 

daarom is het van belang dat de 

behandeling zo snel mogelijk begint. 

Er word de medewerkers uitgelegd 

welke verschijnselen ze precies hebben.
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Twee jonge steenmarters die zich achter 

een dashboard hadden verstopt werden 

door een automonteur en de DA Purme-

rend weggehaald uit een Daihatsu. De 

dieren waren in Limburg tijdens familie 

bezoek via het spatbord onder de 

motorkap gekropen. Rubberen onder-

delen zoals slangen geven een speciale 

geur af omdat in die onderdelen visolie 

zit verwerkt, daar zijn steenmarters 

namelijk dol op. Na een lange reis via 

Amsterdam zijn de Purmerend beland 

en gelukkig ontdekt. Door een storing 

aan de auto is de eige-

naar rechtstreeks naar 

een garage gereden. 

Een week later kwam 

er nog een jong binnen 

gebracht van dezelfde 

leeftijd. We hebben alle 

drie de marters bij elkaar 

in een buitenverblijf 

geplaatst. 

De Toevlucht heeft 

bezoek gehad van de 

PvdD van de provincie 

Flevoland samen met de 

voorzitter van stichting 

Dierennoodhulp Flevo-

land. Zij lieten zich voorlichten door de 

beheerder Gert Zant over het reilen en 

zeilen op de Toevlucht. Omdat wij de 

enige vergunning houder zijn in der 

wijde omgeving krijgen we relatief veel 

zoogdieren uit Flevoland. 

Verschillende keren zijn we gevraagd 

om mee te werken aan de natuurfilm 

de Wilde stad. Zo zijn er twee jonge 

slechtvalken die tijdens hun eerste 

uitvlieg poging van het ABN/Amro 

bank gebouw aan de drukke ringweg 

van Amsterdam. De jongen waren in 

botsing gekomen met een bord op het 

perron van de stoptrein WTC. En de 

andere vogel was in Buitenveldert op 

een balkon geland. De vogels zijn na een 

week goed doorvoed terug geplaatst op 

de 19e etage. De opnames zijn gemaakt 

toen de jonge vogels van de etage zijn 

gevlogen. Helaas kregen we twee dagen 

later 1 jong weer terug omdat hij tegen 

een raam van een groot gebouw was 

gevlogen. Die we met recht blunder Bird 

noemde.

We waren begonnen met de voorbe-

reidingen van onze jaarlijkse open dag 

toen er onverwachts 7 jonge bunzingen 

werden gebracht waardoor het aantal 

op 11 kwam. Vooral de 7 nieuwe 

bunzingen hadden veel verzorging 

nodig want die moesten om de 3 uur 

geflest worden. Ook werd een jonge 

dwergvleermuis gebracht die uit een 

ontluchtingspijp was gevallen tijdens 

een verbouwing. Het diertje was slechts 

enkele centimeters groot.
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Het hele jaar door krijgen we verschil-

lende soorten vleermuizen meestal 

worden ze in het najaar gevonden als 

ze in een hoek van een plafond van een 

slaapkamer of trappenhuis hangen. Het 

zijn meestal de koele plaatsen waar de 

dieren overwinteren. Vooral de kleine 

soorten zoals de ruige en dwergvleer-

muis zijn onschuldige dieren. De grotere 

soorten zoals de laatvlieger en de 

zeldzamere driekleur vleermuis. Kunnen 

rabiës bij zich dragen, het is dan ook niet 

aan te raden de dieren zonder hand-

schoenen op te rapen of te verplaatsen. 

Rond de bossen en parken komt de 

grootoor vleermuis voor.

Na de open dag hebben we drie 

eekhoorns die we als jong hebbe binnen 

gekregen en met de fles hebben groot-

gebracht losgelaten. Twee eekhoorn zijn 

losgelaten bij de Europa boulevard op 

de speciale bruggen die voor overste-

kende eekhoorns zijn aangelegd. Tijdens 

het loslaten renden ze over de bruggen 

heen die tussen de bomen hangen, dit 

alles werd gefilmd door de ploeg van de 

natuurfilm de Wilde stad.

Zo nu en dan krijgen we egels die zich 

in de nesten werken. Zo kregen we een 

egel binnen die met zijn kop in een dop 

van een deodorant bus terecht was 

gekomen. Als hij met zijn kop erin gaan 

is geen probleem zodra ze eruit willen 

komen ze vast te zitten met hun stekels. 

Op deze manier is het lastig voedsel te 

vinden en komt steeds strakker te zitten. 

Gelukkig is deze egel op tijd gevonden 

en naar ons toegebracht via de DA 

Nijkerk. 

Gelukkig konden we hem snel uit zijn 

benarde positie bevrijden, eenmaal 

verwijderd konden we de schade zien. 

De dop had er al een hele tijd omge-

zeten waardoor de dop in zijn huid was 

gegroeid en was gaan ontsteken.

 Zo nu en dan krijgen we egels die zich in de nesten werken
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Open dag

Na vele voorbereidingen ging dit jaar het hek open om 

11 uur en kwamen de eerste bezoekers naar binnen. 

Gelukkig was het mooi weer en stonden de vrijwilligers 

klaar om rondleidingen te geven. Zoals elk jaar stonden 

er weer twee vrijwilligers klaar om de kinderen te 

schminken.

Onze eigen dierenarts Marno Wolters vertelde een 

verhaal over zijn specialisme exoten. Piet Hellemans 

vertelde wat hij allemaal zo meemaakt als dierenarts

In de namiddag konden de kinderen weer verschillende 

dieren losgelaten worden die volledig hersteld waren. 

Ook kon iedereen kijken naar het flessen van de jonge 

bunzingen, voeren van jonge vogels en voeren van 

een jonge vleermuis. 

In de ochtend hadden we nog een live interview voor 

radio RTV NH. Men kon een kijkje nemen in onze 

dierenambulance. De opbrengst van de dag is verdub-

beld door stichting Dierenlot. 

Het was een leuke geslaagde dag en we hopen u te 

zien op onze volgende open dag 24 juni 2017!!!!!
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Juli
Juli is de maand dat we hele nesten tegelijk krijgen doordat de jongen hun 

moeder zijn kwijtgeraakt. Het gaat vaak met 5 of meer tegelijk wat ons weer 

handen vol met werk geeft doordat elk dier weer ander soort voedsel nodig 

heeft. Zo kregen we 5 jonge torenvalken die om verschillende redenen waren 

binnen gebracht. 

Een groepje jonge huiszwaluwen 

waarvan hun nest naar beneden was 

gevallen. Een moeder egel met jonge die 

gevonden waren tijdens het afbreken 

van een schuurtje, doordat de kans 

groot is dat de moeder de jongen in de 

steek zou laten is het complete nest bij 

ons gebracht. Jonge meeuwen die van 

een plat grind dak gewaaid zijn. Duiven 

die op een balkon nestelen waarvan 

de eigenaar klaagt over alle poep die 

de jongen geven en ze in een doos bij 

een boom hebben geplaatst. Een nest 

merels die uit een conifeer rolden bij 

het omzagen. Een nest halsbandpar-

kieten die in een holle boom zaten en 

gevonden werden na het omzagen van 

de boom. Koolmezen waarvan de nest-

kast van de schutting viel nadat de kat 

van de buren dacht een lekker hapje te 

hebben. Gierzwaluwen die door de hitte 

onder de dakpannen uitkruipen en op 

straat vallen. 

En al dat spul heeft verschillende 

voedsel nodig wat nog met de hand 

gevoerd moet worden. Op zo’n dag gaat 

er heel wat doorheen zoals muizen, 

kattenvoer, meelwormen, universeel 

paté, graan, was motten, vis, honden 

diner, eigeel en dat alles aangevuld met 

mineralen strooipoeder. 

 5 jonge torenvalken in de opvang
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De 2de Dierenwelzijn Conferentie 

Amsterdam vond ook plaats in de 

maand juli. Onze vrijwillige medewerk-

ster Xandra Asselbergs gaf een presen-

tatie wat voor risico rondslingerend 

afval voor dieren vormt. Denk maar aan 

de egel die we binnen kregen die vast 

zat in een plastic dop. De burgemeester 

van Amsterdam heeft laten weten dat 

dierenwelzijn een prioriteit wordt in 

2017 van de Amsterdamse handhaving. 

Er werd gesproken over het dierenwel-

zijn in Amsterdam.

Ruimt u een kledingkast op?  

Breng u kleding naar de Toevlucht.

Medicijnen zijn duur.  

De opbrengst van u kleding ,gordijnen, 

schoenen, lakens, jurken, t shirts levert 

ons geld op en van de opbrengst kopen

we weer medicatie voor de dieren
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Help een eend op mijn balkon
Wilde eenden zijn gezellige maar 

vreemde wezens, sommige zijn schuw 

en bang voor mensen en anderen zijn 

ontzettend tam ze eten als ware uit je 

hand. Ze zwemmen in groepjes rond 

en kletsen en roepen door elkaar heen 

zonder dat ze naar elkaar luisterteren. 

Ineens vliegt de halve groep op uit het 

water en de achter blijvers hebben zo 

een blik van ,nou die zien we straks wel 

weer terug.   De paringsdrift begint 

,meestal begin Maart. De mannen zijn zo 

geficheerd op het in stand houden van 

hun soort dat een vrouwtje te maken 

krijgt met meerdere mannen. 

De vrouwtjes worden op gejaagd en 

vluchten weg waarbij ze soms veron-

gelukken waar bij het opgewonden 

mannetje nog probeert te paren met het 

verongelukte wijfje. In April/Mei zoeken 

de vrouwtjes de  meest geschikte plaats 

op om eieren veilig en rustig uit te 

broeden. Na de keuze van een plek legt 

het vrouwtje elke dag een vaal groen 

ei. Soms tot wel 14 stuks en gaat dan 

ongeveer 4 weken lang broeden. De 

keuze van een veilige plaats is variabele, 

de een zit graag in een bloembak op 

een pleintje verstopt, een binnentuin 

of tussen het riet en een ander kruipt in 

een scheur van een oude knotwilg en 

weer een ander gebruikt de hoek van 

een platje of dakterras. Het oude V&D 

gebouw in Amstelveen heeft 7 etages en 

elk jaar werden we gebeld of we jonge 

eendjes konden opvangen. De moeder 

kon kom in een onoverzichtelijk hoekje 

rustig broeden en kon over de 1,50 hoge 

rand heen vliegen. De pulletjes hadden 

geen leven op het grote platte dak en 

konden niet over de rand komen. Maar 

ook de dakterrasjes in de Jordaan of 

balkonnetjes in A’dam West zijn geliefde 

broedplekken voor eenden. 

En ondanks dat de geboorteplaats die 

op een meter of 7 hoog ligt is er geen 

belemmering voor de eend kinders. Als 

de moeder beneden roept kom maar, 

zullen de pullen met hun uitgestrekte 

vleugeltjes en pootjes als dwarre-

lende propjes naar beneden springen. 

Eenmaal beneden is het verzamelen en 

volgen ze ma richting sloot. Een nieuw 

gevaar is dat reigers, meeuwen, kraaien 

en snoeken wachten tot zo’n klein 

pluizen bolletje langs zwemt, en zich te 

goed doen aan zo’n 1 hap cracker. De 

reden dat een eend in 1 seizoen wel 2 

keer tot broeden komt is dat ze heel veel 

jongen de eerste dagen kwijtraakt. De 

drift om de soort in stand te houden is 

de reden dat ze zoveel jongen krijgen. 

Als alle jongen groot zouden worden 

zou de wereld overspoeld zijn met 

eenden. 

Soms is een eend totaal de weg kwijt en 

komt soms in Januari al ineens met zijn 

pas uitgebroede kindjes tevoorschijn. 

Ze wandelen rechtstreeks naar een 

bevroren sloot. Om te overleven hebben 

ze de eerste dagen watervlooien en 

muggenlarven nodig die der in de 

winter niet zijn met die lage tempe-

raturen is er nauwelijks een kans van 

overleven. 
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Augustus
Door de hoge temperaturen krijgen veel vogels last van botulisme; eenden, 

zwanen, meeuwen en aaseters zoals kraaien en buizerds kunnen ook botulisme 

krijgen doordat ze aan dode vogels eten die al besmet zijn.

Botulisme is een bacterie die actief 

word zodra de watertemperaturen de 

20 graden bereiken. In het zuurstof 

arme water wat lekker opgewarmd is 

komt die bacterie naar boven drijven 

vanaf de bodem. Watervogels drinken 

de hele dag door het oppervlakte water 

en raken zo besmet. Als ze geen hulp 

krijgen gaan ze dood langs de kant 

of verdrinken ze in het water door de 

verlamming. Zodra we de zieke vogels 

binnen krijgen worden hun ogen 

gezalfd tegen uitdroging omdat ook 

de traanbuizen verlamd zijn, ze kunnen 

zelf niet meer slikken en liggen er vaak 

voor dood bij. Om deze dieren te helpen 

brengen wij een sonde de slokdarm 

in met een spuit vol zuurstofrijk water 

en herhalen dit elk halfuur zodat de 

bacteriën zo snel mogelijk uitgepoept 

worden. Het werk wat de hel dag door 

gaat duurt soms een dag of 4 waardoor 

je dan toch weer ziet dat de beesten 

herstellen van de ernstige voedselvergif-

tiging. Hygiëne speelt een zeer belang-

rijke rol!
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Na de drukte van alle vogels en overige 

zoogdieren gaat nu de egelperiode 

beginnen. Veel volwassen egels worden 

binnen gebracht met teken, vlooien, 

longworm, maden en wonden die 

worden veroorzaakt door honden, gras-

maaiers en verkeer. Ook beginnen nu 

langzaam jonge egeltjes te komen die 

hun moeder zijn kwijtgeraakt op zoek 

tochten naar voedsel. 

De moeder gaat met 4 of meerdere 

jongen op stap waardoor vaak een jong 

de moeder niet kan bijhouden doordat 

ze moe zijn of ergens aan het snuffelen 

zijn. de jongen raken vaak onderkoeld 

en uitgehongerd. Doordat ze zich nog 

niet zelf schoon houden komen vaak 

vliegen op de jonge dieren af en die 

eitjes leggen tussen de stekels, deze 

komen snel uit als maden en kunnen 

veel schade aanbrengen. Als ze gebracht 

worden met eitjes en maden kunnen we 

uren met een pincet en tandenborstel 

bezig zijn om alles tussen de stekels te 

verwijderen. 

Bij binnenkomst worden de gewogen 

en komen ze eerst in onze couveuse 

zodra ze opgewarmd zijn krijgen ze 

eerst 24 uur een speciale zoutoplossing 

zodat de darmen kunnen wennen aan 

de speciale lactose vrije egelmelk die ze 

gaan krijgen. 

Ze worden dan om de 3 uur geflest tot 

ze het juiste gewicht bereikt hebben 

en krijgen dan geprakt kattenvoer met 

melk wat ze zelf kunnen eten.

             Jonge egels aan de speciale lactose vrije egelmelk
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September
Er werd een hele oude bunzing binnen gebracht met vale vacht en een slecht 

oud gebit in slechte conditie, nadat hij was bijgekomen in onze warmte quaran-

taine is hij naar onze speciale marterhok verplaatst waar hij de laatste weken 

van zijn leven lekker verzorgd is en heeft doorgebracht.

Nog nooit hebben we zoveel dieren-

ambulances uit verschillende delen van 

Nederland hier voor de deur gehad en 

allemaal met de vraag kan je ons helpen. 

Meestal ging dat dan over zoogdieren 

die ze nergens anders konden plaatsen. 

Rode eekhoorns uit Amersfoort en Bloe-

mendaal, bunzingen en boommarter 

uit Barneveld, Gouda, Dronten, Lely-

stad, boommarter uit Loenen, haasjes 

van Stichtse vecht, wilde konijnen 

Utrecht, steenmarters uit Purmerend 

en Lelystad, vleermuizen Hilversum, 

Amsterdam, ronde venen, Amstel-

veen en Aalsmeer, vossen uit Eemnes, 

Almere, IJmuiden, Haarlem, Zandvoort, 

Utrechtse heuvelrug en Den helder, das 

uit Bilthoven. 

Tussen al het geweld van ingebrachte 

zoogdieren kregen we toch nog een 

jonge vogel binnen. Deze jonge meer-

koet werd alleen gevonden. Meerkoeten 

zijn trouwe verzorgers van hun jongen 

en laten ze niet snel alleen. Er is bekend 

dat een meerkoeten paar soms jongen 

kidnapt van een andere koppel om ze 

dan zelf groot te brengen omdat hun 

legsel mislukt is. Dit jonge meerkoet 

werd onderkoeld binnen gebracht na 

een nachtje onder de warme lamp was 

hij weer goed opgeknapt. 
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Er is door Uil en Zooi 

een sponsoractie 

begonnen nadat 

ze een jong wild 

konijntje had 

gevonden die bij 

ons was afgele-

verd. Uil en Zooi is 

een klein bedrijfje 

die handgemaakte 

kraam cadeaus en 

haarspeldjes maakt. 

Hierbij willen we Uil en Zooi 

danken voor het mooie gebaar. Een 

deel van de opbrengst wat ze verkopen 

komt terecht bij de Toevlucht. Waarmee 

wij weer de diverse melk soorten 

aanschaffen die de baby zoogdieren 

nodig hebben.

Henkie de agapornis is bij ons binnen 

gebracht nadat zijn ouders hem niet 

meer wouden verzorgen zijn broertje/

zusje was helaas al overleden. Toen 

Henkie bij ons kwam was hij koud en 

mager, na een intensieve verzorging 

ging het steeds beter met hem en is een 

mooie volgroeide agapornis geworden. 

Tijdens de periode dat hij hier aanwezig 

was heeft Stefan die bij ons stage liep 

veelvuldig verzorgd en heeft hem uitein-

delijk een goed tehuis gegeven!

We hebben onder andere nog een 

sperwer, mus, krakeend, kippenkuiken, 

jonge loopeend, wezel die moest verwil-

deren doordat hij opgegroeid was met 

kittens, een zwaan die door frituurvet is 

gezwommen waar waarschijnlijk door 

iemand in het water is gegooid. en het 

jonge egel seizoen is echt begonnen 

elke dag worden er jonge egels binnen 

gebracht die intensieve verzorging 

nodig hebben. 

Tussendoor werd er ook nog een aange-

reden vos gebracht en een nest wilde 

jonge konijnen die zijn opgegraven 

tijdens werkzaamheden. 

En er zijn gesprekken gevoerd met 

de dierenbescherming over dat de 

Toevlucht echt nog hulp nodig heeft van 

een vaste kracht om al die dieren profes-

sioneel te blijven verzorgen. 

Omdat we op dit moment nog de enige 

zijn die over zo’n ruime vergunning 

beschikt om al die beschermde dier-

soorten te mogen verzorgen. Wij zijn 

ook de enige in de wijde omgeving waar 

al de ambulances terecht kunnen. 

        V
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Oktober
Begin oktober organiseerde we een inloop dag in het kader van dat de mensen 

kunnen zien hoe de werkzaamheden op zo’n dag in de opvang verlopen. 

De vaste medewerkers 

en vrijwilligers zijn de 

hele dag bezig met 

flessen van jonge egels, 

het aan harken van 

kooien, het voeren van 

de aanwezige vogels en 

het schoonspuiten van 

hokken en paden.  Er 

werden geen rondlei-

dingen gegeven maar 

men kon overal kijken en 

vragen stellen aan het 

aanwezige personeel. 

        Vooral de kleine kinderen waren erg geïnteresseerd hoe de dieren verzorgd worden. 
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We kregen een email van de dierenam-

bulance Dieren Alarm Centrale Almere of 

ze hier egels naartoe konden brengen. 

Voordat we het wisten kwamen er 

ook nog telefoontjes uit Dronten, 

Lelystad, Biddinghuizen, Zeewolde, 

Naarden, Bussum, Utrecht, Amersfoort 

en Hilversum. Al die dierenambulances 

konden nergens meer naartoe met 

gevonden egels. Het bleek dat een 

egelopvang ineens haar deuren tijdelijk 

had gesloten. Vrijwel dagelijks zagen we 

een ambulance uit een van bovenge-

noemde gebieden die een egel kwam 

brengen. Omdat het thuis dokteren en 

verzorgen van gevonden egels toch 

wel heel complex is,  en het niet toege-

staan is hebben we ja gezegd tegen die 

ambulances. Egels kunnen meerdere 

parasieten bij zich dragen zoals vlooien, 

teken, luizen , vliegeneitjes, maden, 

longworm, darmworm, schurft en 

schimmel. Deze parasieten hebben alle-

maal een aparte behandel wijze nodig 

die je niet zomaar even thuis kan doen.  

Vanaf oktober tot januari 2017 zijn er in 

totaal 75 egels extra binnen gekomen 

waarvan er nog 25 bij ons in januari 

2017 overwinteren tot april 2017. 

Wekelijks worden de egels nagekeken of 

ze niet teveel zijn afgevallen en door de 

zachte temperaturen weer uit winter-

slaap komen en s avonds actief rond 

scharrelen. Dit word uiteraard door de 

avondploeg in de gaten gehouden.

De kinderen van de kinderopvang De 

dag door in Boxmeer hadden voor ons 

flessen met statiegeld verzameld en 

een leuk bedrag voor de dieren opge-

haald. Kinderen en leidsters ontzettend 

bedankt!

Ook kregen we een leuk bedrag van 

Carlson Wagon-Lit Travel die in plaats 

van een bedrijfsuitje ons een donatie 

hebben gedaan van 500 euro! 
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Dierenambulance Dieren Alarm Centrale 

kwam een das brengen die in een 

tuin bij mensen gevonden was. We 

vermoeden dat hij aangereden is, hij 

heeft wat schaafwondjes op zijn kop en 

kont maar voor de rest geen verwon-

dingen. 

Een vos in Amsterdam centrum dat is 

iets wat je ook niet vaak hoort toch is 

het deze maand 2 keer voorgekomen in 

de Jordaan en op de Marnixstraat. Deze 

vossen zijn vermoedelijk verjaagd uit het 

westerpark door andere vossen die hun 

territorium opeisen. Gelukkig hadden de 

vossen geen verwondingen en konden 

ze na een paar dagen goed eten snel 

weer worden vrij gelaten in een afge-

sloten gebied aan de rand van de stad.

Er werden deze maand weer een 

heleboel dieren losgelaten zoals 

duiven, zwanen, eenden, reigers, egels, 

bunzingen en een wezel. De meeste 

van deze dieren waren als jong, verkeer, 

raam of uitputting bij ons binnen 

gebracht. De meeste dieren kunnen 

gelukkig snel weer losgelaten worden 

maar er zijn ook dieren die een langere 

revalidatieperiode nodig hebben 

voordat ze weer de natuur in kunnen dit 

kan een week zijn maar het kan ook 6 

tot 12 maanden duren voordat het dier 

volledig hersteld is. 

Ook kregen we dit jaar weer hulp van 

verschillende jongeren die stage liepen 

van verschillende scholen. In deze 

periode leren we de stagelopers hoe 

wij op de opvang werken ze leren het 

hanteren, maar ook nakijken van de 

dieren die bij ons binnen komen. Ook 

moet er elke dag natuurlijk schoon-

gemaakt worden want dieren kunnen 

behoorlijk troep maken. 
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Wil je ook vrijwilliger worden of stage lopen bij de Toevlucht neem dan 

contact met ons op! We kunnen altijd hulp gebruiken!
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November
De druk van de inbreng van vogels neemt af, terwijl de egels massaal 

worden binnen gebracht. We krijgen egels met de gekste problemen binnen 

soms met grote wonden door grasmaaiers, maar ook met vergroeiingen 

of erge ontstekingen. Ook kregen we een egel via de ronde venen met een 

grote bult op zijn rug. 

Het bleek een ontsteking te zijn die 

open gemaakt moest worden zodat al 

het vuil er uit kon. Na enkele weken en 

medicatie is de bult helemaal weg en 

heeft hij er alleen een litteken aan over 

gehouden. Hij is weer terug geplaatst 

in de natuur. De verzorgster Rox is zo 

trots als een pauw dat de egel toch weer 

losgelaten kon worden.

Het was weer zover de halfjaarlijkse 

bijeenkomst van Stichting Dierenlot 

in Gorinchem. Het was weer een goed 

geregelde dag met 

verschillende workshops 

en lezingen. De lunch 

en verzorging was weer 

top. Het 

is ontzettend leuk om 

ook weer collega’s uit 

alle delen van het land 

tegen te komen en te 

spreken. Onze auto is 

weer nagekeken en heeft een kleine 

beurt gehad en zijn de zomerbanden 

vervangen voor winterbanden. Aan 

einde van de dag kon iedereen die 

aangemeld was, hun pasje inleveren 

voor een cheque van 100 euro 

die iedereen aan een willekeurige 

organisatie kon geven. 
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Sinds het bericht van vogelgriep in onze 

omgeving heeft de Toevlucht meteen 

maatregelen getroffen. Het hek is op slot 

gegaan. Voor de medewerkers staan er 

bakken met ontsmettingsmiddel waar je 

in moet gaan staan bij het in en uitlopen 

van de kooien. Het begon in Monnic-

kendam en Zeewolde waar honderden 

dode watervogels waren gevonden, niet 

veel later was Amsterdam noord aan 

de beurt en er kwamen berichten uit 

Ouderkerk aan de Amstel, Zeeland, de 

Waddenzee, IJsselmeer, dat bedrijven 

ontruimt werden, de vogelgriep werd 

ook geconstateerd bij particuliere 

vogelhouders, een kinderboerderij, een 

vogelhandel. Amsterdam lag midden 

in het crises gebied. De beheerder 

had dagelijks contact met de directie 

dierenambulance, een ambtenaar van 

de Gemeente Amsterdam, hoe om te 

gaan met deze uitbraak. De Toevlucht 

ging na 27 jaar even op slot voor de 

inbreng van patiënten. Na een paar 

weken van overleg en afspraken konden 

de ambulance medewerkers weer vogels 

brengen onder strikte voorwaarden 

waaronder dat ze nog geen watervogels 

brachten. In overleg met onze dierenarts 

hebben we de medewerkers van de 

dierenambulance verteld waar precies 

op gelet moet worden bij watervogels 

volgens die afspraken konden ze ook de 

watervogels weer brengen. Het hek blijft 

voorlopig op slot voor particulieren. Dit 

alles blijft van kracht zolang we geen 

tegenbericht van het ministerie krijgen 

dat de vogelgriep zich niet verder 

verspreid heeft of gestopt is. Niet elke 

watervogel is besmet geraakt maar voor-

zichtigheid blijft geboden. Zelfs Buizerd, 

Havik en kraai die denken een gemak-

kelijke zieke vogel te pakken kunnen 

ook besmet raken. Insleep via mensen 

gebeurt gewoon via schoeisel. Je moet 

er toch niet aan denken dat er ineens 

dode vogels in een kooi liggen ,want 

je bent verplicht om dit bij de overheid 

te melden. Alles zal dan geruimd moet 

worden tot de zebravinkjes aan toe, en 

mag je  voorlopig geen vogels meer 

opvangen en loopt het personeel een 

paar maanden thuis.

Mocht u meerdere dode dieren vinden 

neem dan contact op met u gemeente. 

Uiteraard zijn al onze vogels opgehokt. 

            Een k
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December
Via de Dierenambulance Amsterdam werd er een kwak binnen gebracht. 

De kwak is familie van de reiger, de vogel is wat kleiner en heeft een kortere 

snavel. De kwak jaagt in de avond en de nacht op bijvoorbeeld kikkers en 

vissen. Wordt daarom ook wel nachtreiger genoemd. Deze kwak is een jonge 

vogel en was erg mager en zwak. 

 

Het eind van het jaar is in zich ondanks 

dat het rustig met inbreng van vogels 

en de 60 egels die in hun winterslaap 

gaan zijn we druk bezig met de jaar-

lijkse afsluiting van de administratie. De 

laatste rekeningen worden betaald, de 

laatste gegeven over binnen gebrachte 

dieren worden in gevoerd op de 

computer en op de valreep word er nog 

een nieuwe kooi besteld die we hard 

nodig zullen hebben om meer ruimte te 

creëren voor al die zoogdieren die per 

jaar meer worden. Een lading nieuwe 

zand word afgeleverd en de kooien 

worden weer gevuld. Er moet geïn-

ventariseerd worden pincetten, hand-

schoenen, schoonmaakmiddel, ontsmet-

tingsmiddelen, wegwerp schorten, 

verbandmiddelen, , wondspray, oogzalf, 

Betadine, ontwormkuren en overige 

medicatie, diepvriesvoeders, voer en 

verschillende soorten poedermelk.  

            Een kwak wordt ook wel nachtreiger genoemd. 
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Doordat we het heel druk hebben gehad en lange dagen werden gemaakt hadden 

we een gesprek aangevraagd met de regionale Dierenbescherming met de vraag 

kunnen we wat extra hulp krijgen. Dit werd uiteindelijk gehonoreerd met de inzet 

van een persoon die in het verleden voor de dierenbescherming heeft gewerkt. 

Marjan hield zich vooral bezig met de verzorging en schoonmaken van de vele egels 

die hier nog steeds aanwezig waren. Marjan paste meteen goed in de groep en was 

bereid om vooral op de zondagen ingezet te worden. Vanaf oktober tot en met eind 

december heeft zij haar werkzaamheden 5 dagen per week met volle overtuiging 

uitgevoerd. We vinden het jammer dat het contract voor korte duur was maar 

dat we blij waren met haar voor de extra hulp. Na de kerstdagen was het contract 

beëindigd.

En zelfs met de kerstdagen moet de dieren verzorgd worden want dat gaat hier 

24/7 door!
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OPEN DAG 2017

ZATERDAG 24 JUNI 2017

VAN 11.00 TOT 17.00

Houd voor het programma de website en facebook in de gaten

Kom kijken het zal 

weer een leuke dag 

worden!

Kennis redt

dierenlevens
Melk voor Dieren is hét kennis-
centrum voor het grootbrengen 
van jonge dieren. 

Ga voor gratis  
handleidingen en  
de beste produkten  
per diersoort naar  
melkvoordieren.nl

Handig voeren met een spuitje
Door Angela Kramer van Melk voor Dieren

Waarmee voer je een jong dier het beste? De 

meeste mensen kiezen voor een flesje, maar een 

spuitje is veel handiger! Ten eerste is het goedkop-

er, en makkelijk verkrijgbaar bij de apotheek. 

Met een spuitje werk je nauwkeuriger. Je maakt 

de melk aan in een glas en zuigt exact op wat je 

nodig hebt. Door zachtjes te duwen kan je heel 

kleine beetjes melk in het bekkie druppelen. O-ring 

spuitjes lopen het soepelst, en daarmee voorkom 

je uitschieters. 

Er zijn verschillende soorten speentjes die op een 

spuitje passen. Sommige speentjes passen het 

beste op een spuitje met een Luer-Lock punt.

O-ring spuitjes kun je uit elkaar trekken en uit-

koken in een bak water. Zo kun je ze keer op keer 

hergebruiken. En het beste ‘geheim’: Het afslu-

itdopje. Daarmee kun je makkelijk porties melk 

bewaren in een spuitje in de koelkast, en weer 

au-bain-marie opwarmen. Dopje eraf, speentje 

erop en klaar!

Kijk voor meer informatie op 

www.melkvoordieren.nl 
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Binnen gebracht in 2017
aalscholver 10

algemeen tropische 239

boerenzwaluw 10 

boomkruiper 8 

bosuil 7

brandgans 1

buizerd 27

dodaars 1

draaihals 1

ekster 160

fazant 4

fitis 10

fuut 35

gierzwaluw 67

goudhaantje 6

grauwe gans 26

groene specht 4

groenling 5

grote bonte specht 1

grote Canadese gans 1

grote mantel meeuw 6

haan 1

halsbandparkiet 112

havik 3

heggemus 28

holenduif 6

houtduif 499

houtsnip 59

huiszwaluw 9

ijsvogel 14

kalkoen 1

kapmeeuw 55 

kauw 189 

kerkuil 2

kievit 5

kip 2

kleine bonte specht 14

kleine mantel meeuw 36

koolmees 122

koperwiek 6

kraai 206

krakeend 3

kuifeend 6

kwak 1

kwikstaartje 4

lijster 25

loopeend 1

meerkoet 110

merel 215

mus 58

muskus eend 6

nijlgans 13

noordse stormvogel 1

ooievaar 3

pieper 1

pimpelmees 40

postduif 151

putter 10

ransuil 9

reiger 64

rietzanger 1

roodborst 25

scholekster 37

sierduif 45

sijs 3

slechtvalk 4

snor 1

sperwer 3

spreeuw 61

staartmees 5

stadsduif 878

stormmeeuw 10

tamme/witte gans 11

torenvalk 14

tortelduif 139

tuinfluiter 1

velduil 2

vink 10

visdiefje 6

vlaamsegaai 29

vuurgoudhaantje 5

waterhoen 39

waterpieper 1

wilde eend 380

winterkoning 4

zee eend 1

zilvermeeuw 160

zwaan 119

zwarte zwaan 2

zwartkop 8

boommarter 2

bunzing 20

das 1

eekhoorn 9

egels 400

fret 1

haas 55

hermelijn 1

mol 1

nerts 1

schildpad 1

steenmarter 3

vleermuis 82

vos 19

wezel 7

wild konijn 132

zoogdieren  
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