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INHOUD

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!
Vaak worden we gebeld en mensen zoeken telefonische hulp omdat ze een
gewond of ziek dier hebben gevonden. We zijn niet altijd in staat om meteen de
telefoon kunnen beantwoorden. Wij zijn dan druk bezig de dieren te verzorgen die
in de opvang zitten. Heeft een dier hulp nodig of heeft u een dier gevonden neem
dan contact op met u lokale dierenambulance.
Wij hopen dat u ons ook dit jaar weer wil ondersteunen. Elk bedrag is welkom en
we kunnen het goed gebruiken. Wij danken u vast voor uw blijvende steun.
Vermeld bij uw donatie/gift altijd uw volledige naam, adres en woonplaats. Dit
i.v.m. het versturen van ons infoblad naar het juiste adres.

KLEDINGACTIE
U kunt nog steeds bij onze oude kleding, schoenen en textiel inleveren.
De oranje container staat voor op het terrein.
Van de opbrengst die we van Stichting Dierenlot
krijgen betalen we een deel van de medicatie van.
Dus denk aan ons als u de kledingkast opruimt

VOORWOORD
In 2017 zijn er meer dan 5700 dieren bij de Toevlucht binnen
gebracht. En dat zijn toch weer een hoop dieren.
Het afgelopen jaar kregen we ook financiële steun uit de gemeenten
Diemen, Almere en Lelystad. We zijn blij dat behalve de gemeenten
Amsterdam en Amstelveen, die ons al jaren financieel steunen,
steeds meer gemeentes hun verantwoordelijkheid nemen om het
dierenwelzijn op de agenda te plaatsen.
Dank weer aan de Daadwerkelijke Dierenbescherming Amsterdam,
Stichting Dierenlot en de Dierenbescherming voor hun steun!!
Dankzij donaties van de Manders-Brada Stichting, Stichting
Bouwstenen voor Dierenbescherming en een anonieme stichting
kunnen we nieuwe vossenkooien plaatsen. Vorig jaar zijn er 29
vossen binnen gebracht en de oude kooien voldeden niet meer.
Ze zullen dit jaar geplaatst gaan worden. Dank u wel!!
Verder willen we iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar weer
gesteund en geholpen heeft. Dank aan al die vrijwilligers die ook
komen schoonmaken als het regent of heel koud is, of zo warm dat
je eigenlijk liever aan het strand ligt. Ook de vrijwilligers achter de
schermen - denk aan de administratie en het voeren van gespreken
met gemeentes en instellingen. Ook alle donateurs bedankt voor
jullie steun.
We zijn er blij mee en heel dankbaar voor !!!!

Onze open dag is dit jaar op zaterdag
30 juni 2018 van 10.00 tot 16.00 uur. We
nodigen iedereen uit om te komen kijken.
Neem familie en vrienden mee!

Jaarwerkverslag over het jaar 2017

Januari
Het nieuwe jaar was weer begonnen, de boekhouding is afgesloten en de
eerste nieuwe patiënten van het jaar werden alweer binnengebracht. Op
nieuwjaardag werden er twee jonge duifjes gebracht door de
dierenambulance Amsterdam. Er werden ook enkele volwassen hout- en
stadsduiven gebracht die onder het frituurvet zaten; na een paar flinke
wasbeurten konden ze een paar dagen later weer worden losgelaten.
Er was door een particulier in Almere langs de weg een bever gevonden
(de provincie Flevoland
heeft een grote
beverpopulatie). Na een
check bij Dierenkliniek
Buiten-Mere had de
dierenambulance MiddenNederland haar naar ons
gebracht. Ze was sloom,
gedesoriënteerd en had
ondertemperatuur. Er waren
geen botbreuken maar wel
enkele schaafwonden. Door
aanrijding was de rechter hersenhelft verstoord. De bever week steeds uit
naar links, soms draaide ze rondjes. Verder at ze goed en wilgentakken uit
de buurt werden kaal geknabbeld. Zodra het zwemgedrag verbeterd was
en de schaafwonden genezen, kon ze weer losgelaten worden in de buurt
van de vindplaats. Na een week is ze toch nog onverwacht overleden aan
de hersenbeschadiging. Er heerst nog steeds vogelgriep, en de toegang
voor het publiek is op een laag pitje gezet. Ook de inbreng van
watervogels is beperkt. Je moet er niet aan denken dat door een besmette
vogel alles besmet raakt. Je bent verplicht het bij de overheid te melden en
alle vogels in de opvang zullen geruimd moeten worden - parkiet of reiger,
het wordt geruimd en je kunt je werk de eerste maanden niet meer
uitvoeren, de tent moet dicht.
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Februari

Het eerste jonge
haasje werd
binnengebracht.
Vaak worden jonge
hazen ten onrechte
meegenomen omdat
mensen denken dat
ze door de moeder
verlaten zijn. Hazen
zijn nestvlieders. Dat
houdt in dat bij
geboorte de oogjes
open zijn, dat ze haar hebben en goed kunnen horen. De moeder laat het
jong alleen en komt met zonsopkomst en ondergang bij het jong langs om
het te voeden. Het jong blijft altijd rond de geboorteplek, zodat de moeder
het kan vinden. Zelfs als er wat met de moeder gebeurt, nemen tantes de
verzorging van het jong over. De opdracht van moeder haas luidt: Blijf stil
zitten en verstop je, ik kom vanavond terug voor de voeding.
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Er word een reiger losgelaten die verzwakt bij ons was binnengekomen. En
enkele dagen later worden er opnieuw twee verzwakte reigers binnen
gebracht.

Maart
De jonge dieren beginnen alweer langzaam binnen te druppelen, onder
andere een jong eendje, jonge reiger, jonge bosuil en een nest konijnen die
met werkzaamheden waren opgegraven.
Het voorjaar is begonnen. Voordat het jongedierenseizoen losbarst zijn we
druk bezig met de voorjaarschoonmaak. Alle buitenverblijven worden met
de hogedrukspuit schoongespoten en de quarantaines uitgeboend. Paden
worden geveegd en er word gesnoeid.
Aan het einde van de maand waren alle egels die bij ons hebben
overwinterd wakker en klaar om losgelaten te worden. We hebben die dag
alle dierenambulances bij elkaar geroepen die ons de afgelopen maanden
egels hebben gebracht om deze terug te laten plaatsen bij hun vindplaats.
Dat waren onder andere de dierenambulances van Amsterdam, van Ronde
Venen, van Midden Nederland en van Noord-Holland Zuid, de St.
Dierennoodhulp Flevoland, het Huisdierenmeldpunt Utrecht, en de
Dierenalarmcentrale Almere. Wat veel ambulances zult u denken! Dat
kwam omdat er eerder weer een regio-opvang voor egels enkele maanden
gesloten was en de dierambulances die dieren noodgedwongen bij ons
onderbrachten.

April
Deze maand werd het steeds drukker. Al meer dan 100 eendenpullen en
ganzenpullen waren er binnengebracht. Ook de eerste merel en spreeuw,
waarvan er nog vele volgden.
De Dierenambulance Nijkerk e.o. bracht een jong vosje. Hij werd gevonden
door een hond in Barneveld, helemaal alleen. Gelukkig geen verwondingen
en hij dronk meteen goed van de speciale vossenmelk. Ook werd er een
jong vosje gebracht door de regionale dierenambulance Haarlem e.o uit
Aerdenhout, die gelukkig ook geen verwondingen had.
We kregen een taart van Het Vogelhospitaal in Haarlem omdat we tijdelijk
vogels uit Haarlem hadden opgevangen. Dank jullie wel, hij was heeeeeel
erg lekker!!

Mei
Via de dierenambulance wordt er een jonge steenmarter binnengebracht,
die uit een plafond van een manege was gevallen. Gelukkig had hij geen
verwondingen, maar hij was nog te klein om voor zichzelf te zorgen. Bij
binnenkomst kreeg hij meteen wat te eten en kon hij bijkomen van zijn
avontuur.
Soms kunnen dieren in benaderde situaties terecht komen, zoals een egel
die we deze maand binnen kregen. Deze egel zat vast in een net. Vaak
lopen ze s nachts tijdens het zoeken naar voedsel in netten die op de grond
liggen of bij een fruittuin horen. Door hun stekels komen ze vast te zitten en
komen ze ook niet makkelijk los. Gelukkig konden we deze egel snel uit zijn
benarde positie bevrijden en had hij er geen verwondingen aan
overgehouden. Na een paar dag bijkomen kon hij weer losgelaten worden.
Via Stichting Dierenambulance Noord-Holland Zuid van de
Dierenbescherming kregen we een lepelaar binnen. Gevonden op het
spoor, vermoedelijk wat ongelukkig geland had hij zijn vleugel licht
gekneusd.
Enkele jonge eekhoorns zijn naar een buitenverblijf verplaatst, waar ze de
ruimte hadden om te leren klimmen en konden oefenen hun evenwicht te
bewaren. Ook de jonge vosjes groeiden als kool, ze waren lekker aan het
spelen en ravotten; twee dagen laten konden zij ook naar een buitenverblijf.

Er werd ook nog een jonge halsbandparkiet binnengebracht die tijdens het
kappen van een boom was gevonden.

In het Amsterdamse bos werd een jonge ransuil op de grond gevonden.
Jonge uilen worden ook wel takkelingen genoemd, omdat ze als een soort
aapjes door de bomen klimmen. Vaak vallen ze uit de boom en lukt het ze
al fladderend weer tussen de takken te komen. In sommige gevallen is het
gezien de vindplek niet verstandig het dier zomaar terug te plaatsen. Later
zijn er verschillende jonge ransuilen uitgezet in het Amsterdamse bos.

Juni
Via de dierenambulance
Velsen is er een jonge
eekhoorn gebracht
waarvan de oogjes nog
dicht zaten. Hij is onder
een boom gevonden en
was onderkoeld,
uitgedroogd en zat
onder de vliegeneitjes
die zo snel mogelijk zijn verwijderd, omdat bij hoge temperatuur de eitjes
snel in maden veranderen. Hij werd meteen gehydrateerd met elektrolyt,
wat wil zeggen dat hij vocht toegediend kreeg met mineralen en zouten.
Het helpt om zijn maag- en darmkanaal meteen op gang te brengen om de
speciale melk beter te verteren.
Twee jonge slechtvalken die uitgevlogen waren van de toren van de ABNAMRO bank zijn niet goed terecht gekomen. Eén vloog er tegen het bord
van het metrostation RAI. Een paar dagen later kwam zijn zuster, die
ergens in een portiek in Buitenveldert zat. Eén van de drie jongen was naar
beneden gekukeld en verdronken in een siervijver tussen de gebouwen van
de Zuidas in. De andere twee zijn één voor één teruggebracht en boven op
de ABN-AMRO-toren losgelaten, onder het toeziend oog van de
documentairemakers van de Wilde Stad.
Via de dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland is er een steenuil
gebracht die met zijn kop had vastgezeten in een touw. Gelukkig was hij op
tijd gevonden en uit zijn benarde positie bevrijd. Na een aantal dagen op de
Toevlucht en goed muizen gegeten te hebben is hij weer vrijgelaten.
Alle eekhoorns werden verplaatst naar een ruim buitenverblijf waar ze
lekker konden ravotten en leren klimmen.
We zitten al aardig vol met eenden, kraaien, kauwen, eksters, merels,
spreeuwen, ganzen en duiven. Veel dieren kunnen met de open dag
losgelaten worden.

Juli
We zouden willen dat het rustiger wordt, maar het is nog steeds een komen
en gaan van dieren. De jonge bunzings worden in drie groepen buiten
geplaatst. De botulismeperiode is ook in volle gang en de dieren moeten
elke kwartier doorgespoeld worden.
Scholeksters die groot geworden zijn kregen een ring en werden
losgelaten.
We krijgen veel verschillende zwaluwen binnen. De boerenzwaluw
hoofdzakelijk uit maneges, de huiszwaluwen van de boerderijen en
buitenhuizen, de gierzwaluwen midden uit de grote stad. Ze zijn allemaal
als jong naar beneden gekukeld. En al dat spul zit door elkaar heen en
wordt met de hand gevoerd met kleine propjes tartaar aangevuld met
wasmotten.
Er werden jonge visdiefjes, reigers, jonge zwaantjes, nijlgansjes, eendjes,
merels, koolmezen, meeuwen, kraaien, vlaamse gaaien, kauwtjes, uilen
enz…. binnengebracht. En al
dat spul wil eten en wel zo snel
mogelijk! Zodra je de
warmtequarantaine binnenstapt
begint alles door elkaar te
toeteren: ETEN ETEN, NU! Voor
de zangvogels wordt er zoals zo
vaak weer een heel menu
samengesteld voor de komende
twee dagen. Eigeel,
universeelvoer, beokorrel, geprakt
kattenvoer, nutri-bird,
fruitballetjes, en het hele spul
word gemengd met meelwormen
en wasmotten. En voor de vis- en vleeseters diepvriesmuizen, ratten,
kuikens en allerlei soorten visjes.

Aan het einde van de maand wordt de grootste groep jonge vosjes los
gelaten. We nemen er drie dagen de tijd voor, een hermelijn en een wezel
naar Spaarnwoude, twee vosjes naar Bloemendaal en omgeving, twee
vosjes naar de Bretten en Geuzenbos, twee vossen en twee bunzings naar
Flevoland en later nog twee vossen en drie bunzings rond Nijkerk/Putten,
en twee andere bunzings naar het Amsterdamse bos.
Augustus
Er word een zeer jonge bunzing binnen gebracht van twee weken oud. De
oogjes zaten nog dicht. Als jonge marters geboren worden zijn ze meestal
zilverkleurig. Hij was rondkruipend op straat gevonden en het vermoeden is
dat de moeder de jongen heeft willen verplaatsen, waarbij zij dit exemplaar
niet kon terugvinden. Het kan ook zijn dat de moeder overleden is na
aanrijding tijdens het zoeken naar voedsel.

Deze maand is er nog een jonge wezel afgeleverd. En de allereerste jonge
steenmarter die aan de rand van Amsterdam gevonden was, is
grootgebracht en weer losgelaten in de buurt van zijn vindplaats. Dit in
overleg met de boswachters en Stadsecoloog G. Timmermans, die de
moeder van het jong op een cameraval had vastgelegd.

In één week tijd werden er drie jonge ooievaars gebracht door
Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland, Dierenambulance
Amsterdam en Huisdierenmeldpunt Utrecht. Twee waren er uit de sloot
gevist en één was erg mager. Ze bleven zitten totdat ze waren aangesterkt
en weer werden uitgezet. Twee ooievaars werden in de Amstelveense
Middenpolder losgelaten. Toen ze op de vleugels gingen kwamen er in de
verte twee andere jonge vogels aan en boven de hoofden van de
verzorgers vlogen de vier ooievaars richting de grote stad. De laatste
ooievaar werd op een weiland in Utrecht vrij gelaten.
Soms maakt de opvang heel rare dingen mee, zoals een valkparkiet die
was gevonden waarbij iemand hem te lijf was gegaan met een spuitbus met
fluorescerende roze verf. We hebben geprobeerd het arme dier te wassen
maar dat lukte niet; door de natuurlijke rui zou hij zijn roze verenkleed
moeten kwijtraken (in december waren er nog enkele roze veren zichtbaar
en was hij bijna weer in zijn normale doen).
We kregen een reiger via de dierenambulance binnen die we de sojareiger
noemden. Hij was compleet ondergedompeld geweest en stonk vreselijk
naar de sojasaus. Hoe hij daaraan gekomen is, is een raadsel. Hij had
meerdere wasbeurten nodig om weer helemaal schoon te worden.
We krijgen nog steeds verschillende jonge vogels binnen; jonge merels en
vlaamse gaaien zitten door elkaar. Omdat ze nog zo jong zijn doen ze
elkaar nu nog niets.
Drie jonge torenvalken zijn grootgebracht, geringd en weer los gelaten.
We kregen weer een donatie van een particulier stel dat ons verleden jaar
ook blij had gemaakt met zelf gekweekte druiven. Dit jaar kregen we drie
grote dozen vol! De kromsnavels zijn er dol op.
Van de 18 jonge vosjes die we groot moesten brengen hebben het er twee
niet gered; de overige 16 zijn grootgebracht en losgelaten. Dit zijn
hoofdzakelijk plaatsen die ver buiten de bebouwde kom liggen en waarvan
we weten dat daar een grote populatie wilde konijnen en muizen leeft.

September
Er heerst nog steeds botulisme en dagelijks worden er nog slachtoffers
binnengebracht.
September is nog een hectische maand. Er zijn twee filmpjes opgenomen
als reclame voor de natuurfilm de Wilde Stad.
Twee boomvalkjes die als jong zijn binnengebracht werden geringd en zijn
los gelaten in een poldergebied. Twee eekhoorns kregen de vrijheid in het
Amsterdamse bos. Een bosuil heeft dagen lang in de Bijlmerweide
gezworven. Reigers vlogen weer richting stad en een paar merels bleven
op het terrein van de Toevlucht scharrelen.
Ook hebben de medewerkers van de Dierenambulance Amsterdam
meegeholpen met het loslaten van een grote groep meeuwen en zwanen.
Nieuwe kooien werden verder verbeterd door middel van een
toegangssluis.
Omdat er bij medewerkers van de dierenambulance weinig kennis is over
het omgaan met vrij levende dieren, vinden wij kennisoverdracht altijd
belangrijk. In dat kader heeft de beheerder Gert aan medewerkers van de
Dierenambulance Alkmaar DANK uitgelegd hoe te handelen als ze vogels
ophalen met botulisme. Bij botulisme is het van belang om zo snel mogelijk
met de behandeling te beginnen. Voordat de vogel bij de opvang is, kan hij
dan al één of twee keer behandeld worden. Er wordt geoefend op reeds
overleden vogels.
De medewerkers van de dierenambulance Noord Kennemerland/Alkmaar
hadden het snel door. Ook hadden ze nog een lekkere appeltaart
meegenomen, en kranten en blikvoer.
Mocht je als organisatie interesse hebben om het te leren, neem dan op
werkdagen contact op tussen 9.00 en12.00 en vraag naar Gert.
We hebben een donatie van latex handschoenen gehad; die gebruiken we
dagelijks. Ook iedereen bedankt voor het brengen van kleding, kranten,
voer en andere spullen in de afgelopen periode.
DANK JULLIE WEL!!!!!

Oktober
De topdrukte met egeltjes is aangebroken. We krijgen met regelmaat hele
nesten met jongen binnen die om
verschillende reden binnengebracht
worden, onder andere bij het opruimen
van de tuin of schuur, waardoor een nest
verstoord wordt en de moeder verdwijnt.
Ze worden ook vaak gevonden als ze 5-6
weken oud zijn en zelfstandige uitstapjes
gaan maken, waarbij ze de weg kwijt
raken en hun nest niet meer kunnen
terugvinden. Ze zijn dan nog te onervaren
om genoeg voedsel te vinden.

Op 14 oktober hadden we weer een jaarlijkse inloopdag waarbij mensen
kunnen meekijken met de dagelijkse werkzaamheden. Dit jaar waren er
opvallend veel ouders met kleine kinderen, die met grote interesse de
kleine egeltjes bekeken. Ook was er een kleine markt met tweedehands
spulletjes. Uiteraard werd de opbrengst weer gebruikt voor de dieren. Het
was een leuke en interessante dag.
Twee bunzings, twee eekhoorns, egels, en verschillende soorten vogels
worden naar diverse gebieden gebracht en losgelaten.
Onze oude dierenarts Piet Hellemans gaat als vrijwilliger een dag met de
dierenambulance mee om dieren die iets mankeren meteen ter plekke te
helpen. Zijn Facebookpagina heet VET. Dit keer kwam hij ons in het kader
van het SBS-programma ‘Beestengeluk’ een bezoekje brengen, waarbij wij
hem meteen vroegen om voor ons een kraai en een zwaan los te laten.
We kregen eind oktober een das binnen. Deze was een tuin ingewandeld
en was door de hond klem gedreven tussen een schutting en een schuur
achter in de tuin. Na drie dagen kwam de eigenaar er achter en heeft de
dierenambulance Utrecht gebeld. De das was in shock maar had geen
verwondingen. Om hem zo min mogelijk stress te geven hebben we hem
een aantal dagen met rust gelaten om bij te komen van zijn avontuur. We
werden gebeld door een boswachter van het Utrechts Landschap die al

jaren een familie dassen in de gaten houdt. Hij wist waar de das
thuishoorde en we spraken af om de das in de buurt van zijn hol weer los te
laten. In dat gebied vluchtte hij meteen een hem bekend hol in en verdween
onder de grond.
We kregen deze maand ook verschillende trekvogels binnen, zoals de
houtsnip, goudhaan, vuurgoudhaan, kramsvogel en zanglijsters .
Deze vogels werden vooral als raamslachtoffer binnen gebracht.

November
Onze dierenarts Marno Wolters heeft geregeld dat wij een dag rond
mochten kijken bij stichting AAP. Marno is arts bij Artis en AAP gaf ons een
bijzondere rondleiding en liet ons een kijkje nemen achter de schermen.
We hebben de operatiekamer en de quarantaineruimte gezien en uitleg
gekregen over de verdoving met de blaaspijp. Stichting AAP doet natuurlijk
ook geweldig werk en het is zeker de moeite waard om een keer een kijkje
te gaan nemen. Marno, dank je voor de rondleiding, we hebben een
geweldige middag gehad!!
We zijn heel erg blij met onze nieuwe vrijwilliger Sander van PIT Peelen
Installatie Techniek. Hij komt als het nodig is klusjes voor de Toevlucht
doen. En zoals bij iedere opvang is er altijd wel wat te doen. Als een van de
eerste dingen heeft hij in de stromende regen onze buitenkraan
gerepareerd. Dank je wel!!
Dierennoodhulp Flevoland heeft een dag bij ons meegelopen om zoveel
mogelijk te weten te komen over egels. We hebben onder andere verteld
hoe we eerste hulp geven, en over voeding, schoonmaken en het ontdoen
van ongedierte. Ook het herkennen van ongezonde ontlasting. Dit alles ter
voorbereiding van een dependance van zoogdieren in Lelystad.
We zijn weer naar het 14e Landelijke Congres Dierenhulpverlening geweest
van Stichting Dierenlot. Zoals gewoonlijk was het weer goed
georganiseerd. Veel collega's gezien en naar leuke presentaties geweest.
Ik kan me de eerste bijeenkomst nog herinneren in Rotterdam. Petje af
voor al de mensen die geholpen hebben om die dag te organiseren, want
dat is veel werk! De drie oprichters van Dierenlot, Maarten Stoopendaal,
Peter Helmer en Jan Krol, kunnen trotst zijn op wat ze bereikt hebben sinds
de oprichting in 2010. Onze auto heeft weer zijn winterbanden en in april
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worden ze weer vervangen door
zomerbanden. We zijn nog steeds blij
met onze dieren-uitzet-ambulance.

Thijs van den Berg, onze vogelringer,
heeft weer een aantal meeuwen,
zwanen en een buizerd geringd. Een
paar dagen later hebben we
verschillende vogels, onder andere de
geringde, en wat egels die weer
opgeknapt waren de vrijheid kunnen geven. We hebben onder andere een
egeltje dat op 23 augustus met 75 gram was gebracht kunnen los laten met
een gewicht van 800 gram, meer dan genoeg om in winterslaap te gaan.
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December
Er zijn afspraken gemaakt met de dierenambulance Dierennoodhulp
Flevoland. Omdat die met grote regelmaat zoogdieren zoals egels, vossen
en marters bij ons komt afleveren, leek het verstandig om in samenwerking
een dependance te openen die onder het bestuur van de dierenambulance
valt. Na een bezoek is in goed overleg besloten begin januari 2018 definitief
de afspraak vast te leggen dat er in Lelystad een dependance van de
Toevlucht komt. Het gaat hier hoofdzakelijk om zoogdieren. Al eerder
hebben de medewerkers van Lelystad een dagcursus gehad over de eerste
hulp en verzorging van egels.
Vanwege de vogelgriep heeft de gemeente Amsterdam besloten geld vrij te
maken om een extra quarantaineruimte in gebruik te nemen vlak bij onze
ingang. Er moest veel gebeuren en we begonnen met het omzetten van de
propaangasttank, zand moest gestort worden en er moest een boom
wijken, betonplaten werden gelegd en uiteindelijk werd er een portobel unit
op geplaatst. Er werd nieuwe beplanting geplaatst, water, elektra en afvoer
werden aangesloten. En het geheel moest binnen en buiten geschilderd
worden. Nieuwe kooien werden geplaatst en diverse reinigingsmiddelen
werden aangeschaft. Mocht er nu vogelgriep in de buurt uitbreken dan
kunnen de medewerkers van de dierenambulances direct verdachte vogels
daar binnen plaatsten zonder over het terrein te lopen en de vogelgriep
naar binnen te slepen. Eén persoon gaat die ruimte onderhouden en
schoonmaken, zodat niet alle personeel in en uit loopt en verspreiding
mogelijk wordt. We zijn blij dat de gemeente heeft meegedacht over de

mogelijkheden en de vergunningen, en alles heeft gefinancierd. Dit schept
nu de mogelijkheid om bij het uitbreken van vogelgriep toch nog vogels aan
te nemen zonder dat de Toevlucht hoeft te sluiten!

Ook tijdens de kerstdagen wordt er gewoon doorgewerkt. Er moesten
minstens 70 egels, 10 zwanen, 12 eenden, 7 meerkoeten, 2 buizerds en
een kooi vol stadsduiven verzorgd worden.
We hebben de afgelopen periode veel verschillende vogels binnen
gekregen, onder andere een beflijster, een dodaars en een zeer zeldzame
Kuhls pijlstormvogel die ergens in een tuin in Aalsmeer was gevonden.
Ondanks dat het nog geen winter is gaan de vleermuizen in winterslaap,
waardoor er veel worden gevonden in gordijnen, gangen, trappenhuizen en
op zolders. Vaak gaat het om de (ruige) dwergvleermuis die door open
ramen naar binnen is gekomen.
Doordat er toch nog opvangcentra zonder waarschuwing tijdelijk of voor
langere tijd sluiten, wordt onze hulp vaak ingeroepen. Dierenambulances
halen de zieke of gewonde dieren op, maar waar moeten ze er dan mee
naar toe als er niets in de buurt is? In dat kader heeft de
Dierenbescherming besloten ons contractuitbreiding te geven en ons
jaarlijks financieel extra te ondersteunen.
De boekhouding moet afgesloten worden, de administratie van de
binnengebrachte dieren moet verwerkt worden, wat er is losgelaten,
overleden of nog aanwezig is. Dat neemt altijd veel tijd in beslag.

Vleermuizen.
De meeste vleermuizen komen niet in aanraking met mensen. Dat geldt
dan dus ook andersom. Niet veel mensen krijgen de kans er eentje van
dichtbij te zien. Toch kan het voorkomen dat een vleermuis uw woning als
(tijdelijke) woonplaats kiest, of dat er een vleermuis per ongeluk in uw
woon- of slaapkamer terecht gekomen is. Omdat een ontmoeting zelden
plaatsvindt, bestaat er vaak angst omtrent deze dieren, vanwege de “enge”
vampierverhalen, hondsdolheid (rabiës) en andere enge verhalen - dat ze
in uw haren vliegen bijvoorbeeld.
Is die angst terecht? Vleermuizen zijn zeer nuttige dieren. Ze vangen een
kwart tot een derde van hun lichaamsgewicht aan insecten per nacht.
Is hondsdolheid een gevaar voor ons? Wat moet u doen als u een
vleermuis tegenkomt?
Er bestaat maar een hele kleine kans op besmetting met hondsdolheid
(rabiës) door een vleermuis, als men zorgvuldig omgaat met de
vleermuizen. Dwergvleermuizen zijn niet besmet met het virus. De
Laatvlieger daarentegen kan de ziekte wel bij zich dragen. Besmetting vindt
plaats via de uitwerpselen en speeksel. Als men een wondje heeft en er
urine of speeksel daarin terecht komt, dan is er grote kans op besmetting.
Ook als men gebeten wordt waardoor er een wondje is ontstaan.
Een vleermuis zal echter NOOIT uit zichzelf aanvallen of bijten. Men loopt
alleen kans op een beet tijdens het hanteren van deze dieren, omdat ze
zich zullen verdedigen wanneer zij zich bedreigd voelen.

Hoe moet ik een vleermuis oppakken in of rondom huis?
- Zet een bakje klaar met deksel en luchtgaatjes.
- Pak een doek of een stuk karton en trek dikke tuinhandschoenen
aan.
- U kunt het bakje over de
vleermuis zetten en vervolgens
het kartonnetje eronder
schuiven. Of de vleermuis met
het doekje oppakken en
vervolgens met doek en al in de
doos neerleggen.
- Doe vervolgens de deksel goed
dicht.
- Bel de dierenambulance of lokale opvang in de buurt die
gespecialiseerd is in vleermuizen.
Wat u moet doen als u een vleermuis vindt, is afhankelijk van de situatie.
1. U heeft een vleermuis op de grond gevonden.
2. Er hangt/vliegt een vleermuis buiten aan de muur.
3. U heeft een kolonie in huis.
Een vleermuis op de grond gevonden?
U doet er verstandig aan een vleermuis nooit met blote handen op te
pakken. Als u een vleermuis op de grond vindt, is dat vaak al een teken dat
er iets niet helemaal in orde is.
De vleermuis kan gewond, ziek,
zwak of te jong zijn om te kunnen vliegen.
De kans is groot dat de vleermuis zichzelf
zal proberen te beschermen tijdens het
oppakken door proberen te bijten. Neem
daarom geen risico’s en trek altijd
handschoenen aan. Pak de vleermuis
alleen op wanneer het echt nodig is
of bel een vleermuisdeskundige of lokale opvang.

Is de vleermuis dood?
Of een vleermuis nog leeft of niet is niet altijd duidelijk. In rust kan een
vleermuis zijn lichaamstemperatuur laten zakken om zo weinig mogelijk
energie te verspillen. Dat gebeurt voor langere tijd tijdens de winterslaap,
maar gebeurt ook regelmatig overdag in de rest van het jaar. Een
afgekoelde vleermuis zal weinig tot nauwelijks bewegen. Een
bewegingsloze vleermuis hoeft dus niet perse dood te zijn. Als u toch een
dode vleermuis aantreft, neem dan contact op met een
vleermuisdeskundige of vleermuizenwerkgroep. Vondsten van een
vleermuis bieden vaak zeer waardevolle informatie over de verspreiding
van soorten in Nederland.
Een vleermuis hangend aan de muur of in huis.
In dit geval hoef je meestal niets te doen. In mei, juni en juli is de kans groot
dat het een jong is dat uit de kraamkolonie gekropen of gevallen is. Meestal
haalt de moeder het jong weer op om het terug te brengen naar het nest.
Eind juni tot begin augustus vliegen de jongen uit, dan kunt u er ook
weleens eentje aantreffen die wat rust neemt of even de weg kwijt is. En in
de seizoenstrek in het voor- en najaar rusten de vleermuizen uit na een
zware inspanning. Jongen die niet meer door de moeder worden opgehaald
dienen naar een opvang gebracht te worden voor verdere verzorging. Als u
een vleermuis in huis hebt, maak de ruimte donker en zet een raam open
zodat hij zelf weer naar buiten kan vliegen of vang hem voorzichtig en hang
de vleermuis in een boom op een veilige plek.
Vleermuizen kolonie in huis?
Vleermuizen in huis brengen in principe geen overlast.
- Vleermuizen hangen alleen in bestaande ruimtes (maken geen nest
en slopen niet)
- Brengen geen parasitaire ziektes over op mensen.
- Planten zich langzaam voort (1 jong per jaar)
- Alleen kolonies in de kraamperiodes (juni-juli)
Toch overlast? Neem dan contact op met een deskundige in de buurt.
Beschermd!
Vleermuizen zijn beschermde dieren. Het is daarom belangrijk om te weten
dat u niet zomaar vleermuizen mag weghalen of gaten mag dicht stoppen.
Het is verboden deze dieren zomaar te verjagen/doden of de
verblijfplaatsen te verstoren of vernietigen.

Open dag 2017
Het was weer zover - onze jaarlijkse open dag. Na vele voorbereidingen
ging het hek om 11 om uur open, waarna er meteen bezoekers kwamen
binnen wandelen om een kijkje te nemen op de opvang. Bij binnenkomst
werden de bezoekers opgewacht door vrijwilligers, die kort vertelden wat
we hier doen en die een rondleiding konden geven. Ook waren de
bezoekers vrij om rond te lopen langs de verblijven en een kijkje te nemen
in de quarantaines, die vol zaten met verschillende jonge en volwassen
vogels en zoogdieren. Men kon aan medewerkers en vrijwilligers vragen
stellen en meekijken bij het voeren van de jonge vogeltjes met de pincet en
van de jonge bunzings en eekhoorn met de fles.

Kinderen konden zich laten schminken door onze twee vaste vrijwilligers
die dat elk jaar met veel plezier doen, en er stond een kraam met dranken
en snacks. Ook zochten verschillende vogels een goed huisje.
Onze eigen dierenarts Marno Wolters kwam speciaal op zijn trouwdag om
wat te vertellen over zijn specialisatie in exoten. Marno is onder andere
dierenarts van Stichting Aap en van Artis.
Ook dierenarts Piet Hellemans had een vragenuurtje, waarbij bezoekers
vragen konden stellen over hun huisdieren.
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Om 2 uur kwam
kinderboekenschrijfster Bibi Dumon
Tak boeken signeren. Ze had
verschillende boeken voor de
verkoop meegenomen die waren
gesponsord door haar uitgever. De
opbrengst heeft ze aan de
Toevlucht geschonken.

Tijs van den Berg, onze vaste vogelringer, kwam verschillende vogels
ringen, onder andere de scholeksters, ganzen en eenden. De meeste
vogels die deze dag geringd zijn, werden eind van de dag door kinderen
losgelaten. Een aantal maanden na de open dag kregen we een
terugmelding van een geringde grauwe gans die losgelaten was tijdens de
open dag; hij was gezien in Diemen en maakte het goed. Een bij ons
geringde scholekster stond twee dagen na het loslaten aan de kust van
Zeeland, en een zilvermeeuw had zijn heil aan de Franse Riviera gezocht leuk om te weten dat grootbrengen van vogels wel degelijk nut heeft.
De dag was zeer druk bezocht en bij het weer vrijlaten van dieren was het
weer een heel spektakel, waarbij de kinderen voorrang hadden.
De opbrengst van deze open dag werd verdubbeld door Stichting
DierenLot.
Het was een leuke, geslaagde dag en we willen alle vrijwilligers die deze
dag hebben geholpen ontzettend bedanken!!
We hopen u alle bij de volgende open dag weer te zien!!

Graag stellen wij de volgende vrijwilligers aan u voor.
Ik ben Frank Beunk, sinds juli 2017 op zondag aan
het werk als vrijwilliger bij De Toevlucht. De
Toevlucht? Daar had ik tot die zomer nog nooit van
gehoord. Totdat Vogelbescherming liet horen dat
één van de net uitgevlogen slechtvalkjongen van
het ABN-AMRO-gebouw, die van de webcam, na
een ongelukkige landing door het fantastische werk
van De Toevlucht weer was opgeknapt. Blijkt dit
vogelopvangcentrum maar een dikke vijf minuten
fietsen van mijn huis te liggen! Maar ja, je kunt het
ook bijna niet zien, verscholen op een eilandje,
tussen dichte begroeiing aan het begin van de
Bijlmerweide, een oase van rust. Belangstelling voor vogels is mij met de
paplepel ingegoten. In de naoorlogse jaren werkte mijn vader voor de
provincie in Het Twiske, bij Den Ilp, boven Amsterdam. Dat was nog woest
gebied waar vroeger turf werd gewonnen en dat nu zou worden ontwikkeld
tot boerenland. Pa hield daar toezicht op, maar er werkten maar anderhalve
man en een paardenkop, en het duurde en duurde maar. Zeer tot
genoegen van mijn vader, die de tijd er vooral doorbracht met ouwehoeren
met de boeren en met vogels kijken, en fotograferen. Daar heb ik het
geleerd. Midden jaren ‘60, toen het werk nog niet half af was, gooide de
provincie het roer om en werd Het Twiske alsnog vlot herontwikkeld tot
natuur- en recreatiegebied. Pa kreeg een kantoorbaan, daar werd hij niet
gelukkiger van. Was ik tot voor kort in het voorjaar alleen met de verrekijker
bij het landje van Geijsel te vinden, bij Ouderkerk, waar de weidevogels
komen uitblazen van hun tocht uit het zuiden, nu, bij de Toevlucht, heb je
allerlei soorten letterlijk in de hand. Duiven, heel veel duiven, ach ja. Maar
ook die ene waterral (die het helaas niet gered heeft), of heel wat
houtsnippen, en niet te vergeten ons éénogige steenuiltje, dat het in de vrije
natuur nooit zal redden en dat daarom mag blijven. Net als drie enorme
oehoes, die in gevangenschap zijn geboren en gebleven en die hier een
grote kooi hebben. In het voorjaar en de vroege zomer barst het er van de
jonge vogels. Het voeren van jonge gierzwaluwen vind ik misschien wel het
leukst. Het hele jaar door worden er zieke en gewonde wilde dieren
gebracht. Ik help Kelly, vaste kracht, met het spalken van gebroken
vleugels en poten, of het doorspoelen van eenden, meerkoeten en zwanen
met botulisme. Maar de Toevlucht is er ook voor vossen, en eekhoorns
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(enorm grappig), en dan die ene das, uit het Gooi. Heel aandoenlijk: jonge
bunzings. En misschien wel mijn grootste favorieten: egels, veel egels,
vooral in het najaar. De rest van de week ben ik geoloog, intussen
gepensioneerd, jaja, maar dankzij de gastvijheid van de VU, mijn
toenmalige werkgever, nog steeds aan het werk in onderzoek, met
projecten in Zweden, Suriname en Sierra Leone. Veel mooie vogels daar
trouwens, de zeearenden van Zweden, de wouwen in Sierra Leone of de
grote ijsvogels en ara’s langs de rivieren van het binnenland van Suriname.
En, o ja, De Toevlucht kan best nog wat extra vrijwilligers gebruiken.

Shireen Mohrmann
Mijn eerste persoonlijke ervaringen met de Toevlucht dateren alweer van
ongeveer tien jaar geleden. Ik werkte toen als Paraveterinair bij een
dierenarts in Amsterdam. Als er weer eens een gewonde duif, merel, kraai,
kauw of wat voor wezen met vleugels werd binnengebracht, was meestal,
nadat de dierenarts ernaar had gekeken, het eerste een belletje naar de
Toevlucht. Gerrit was altijd bereid om je te woord te staan en altijd, als ik
vroeg of ze konden helpen, was het antwoord: “Ja hoor, breng maar hier”
Daarna werd de dierenambulance gebeld, die kwamen daar toch vaak
genoeg langs en ging de vogel naar de Toevlucht.
Later, toen ik al niet meer bij deze dierenarts werkte, vond ik nog wel eens
een zielig vogeltje. Tenminste, ik dacht dat de vogel zielig was. Een jonge
vlaamse gaai, een jonge ekster. Het jong op de grond en de ouders in de
bomen dichtbij. Ik dacht dat het jong uit de boom was gevallen en wie belde
ik dan? Gerrit van de Toevlucht. En dan legde Gerrit maar weer eens voor
de ongetwijfeld honderdste keer uit dat het jong niet uit het nest was
gevallen, maar dat het tijd was om
zelfstandig te worden en dat zo'n
jong nog niet altijd goed kon vliegen
en bij het nest in de buurt bleef en
de ouders er vlakbij. Gewoon de
natuur dus. Maar ja, als het op een
heel ongelukkige plaats was en er
was veel verkeer of langslopende
honden of katten dan, ja zucht,
moest ik de vogel maar naar de
Toevlucht brengen. Moeilijke

beslissingen altijd, maar de ekster die bij mij in de straat zat heb dus
inderdaad maar laten zitten en deze is goed de eerste paar dagen op de
grond doorgekomen. De Vlaamse gaai die ik in een druk straatje angstig
tegen een gevel aangedrukt zag zitten heb ik toch maar wel opgepakt, naar
de dierenarts gebracht waar hij later door de dierenambulance is opgehaald
en naar de Toevlucht is gebracht. Net als de Alexanderparkiet die ik in een
keer op straat vond, zittend in een fietswrak en totaal in de rui. Het beestje
was tam en klom zo op mijn vinger. Ook naar de Toevlucht.
Al met al had ik dus een positief beeld van de Toevlucht ook al was ik er
nog nooit geweest. Maar ik had ik wel altijd het idee dat het een goede club
is met waarschijnlijk een chronisch tekort aan geld en vrijwilligers.
Aangezien ik op dat moment bezig was met de opleiding tot
kattengedragstherapeut had ik nog wel wat uurtjes over en besloot dat het
een goed idee zou zijn om vrijwilligerswerk te gaan doen bij de Toevlucht.
Het is er niet direct van gekomen. Later, ik was al klaar met de opleiding en
inmiddels voor mijzelf begonnen, dacht ik op een dag: en nu ga ik er
gewoon eens naar toe. En dat heb ik gedaan. Ik heb naar Gerrit gevraagd,
want die naam kende ik van de telefoon en mezelf aangeboden als
vrijwilliger. Dat is inmiddels anderhalf jaar geleden. En ik doe het nog
steeds. Twee keer per week ga ik een ochtend naar de Toevlucht. En ik
vind het nog steeds hartstikke leuk. Het is niet eens heel spannend werk,
voornamelijk schoonmaken en dieren voeren. Maar het is fijn werk, de
omgeving is prettig, je werkt veel buiten en zit eigenlijk altijd tussen de
dieren. En je hebt de kans om dieren van dichtbij te zien die je anders niet
zo snel ziet, zoals egels, vossen, marters, bunzingen, nertsen. Of
bijzondere vogels zoals uilen of valken, zelfs een ooievaar! Maar ook de
andere dieren zijn me lief, allemaal eigenlijk. En het is prachtig als een dier
weer helemaal opgeknapt is en weer vrijgelaten kan worden.
Daar doe je het toch allemaal voor!

WILD ENTHOUSIAST
Zo’n vijf jaar geleden zocht ik letterlijk mijn toevlucht bij De Toevlucht. Ik was
overwerkt en er speelden nog allerlei andere vervelende zaken op de
achtergrond. Voor mijn herstel en re-integratie moest ik voor mijn gevoel aan
de slag. Het vrijwilligerswerk dat ik zocht moest aan slechts twee
voorwaarden voldoen: het moest 'iets met dieren’ zijn en beslist geen
kantoorwerk behelzen. Met ‘mijn handen werken’ en ‘in de buitenlucht’ zei
mijn intuïtie. Bij mijn intakegesprek was de beheerder van De Toevlucht een
fractie van een moment stil en toen zei Ger: “Nou, hier kun je in de buitenlucht
zoveel poep scheppen als je wil.” Het ijs was gebroken…
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Het werk bij De Toevlucht bleek inderdaad
heilzaam. Ik knapte er zienderogen van op.
Tegelijkertijd leerde ik ontzettend veel. Zelf had ik
altijd gewerkt in de dierenwelzijn-branche maar
alleen voor en met ‘gehouden dieren’. Huisdieren
en landbouwhuisdieren en van achter een bureau
dus. Van wilde dieren wist ik wel iets, maar alleen
van hun leven in de vrije natuur. Ik wist helemaal
niks van hoe egels te behandelen met myiasis of
van buizerds en Het Geel. Of dat kleine eendjes
konden verdrinken of dat meeuwen hondenvoer
aten.

Was het vrijwilligerswerk bij De Toevlucht eerst een proces tot zelfheling, al
gauw werd het een passie. Ik stopte ‘n korte tijd toen ik weer een betaalde
baan kreeg.
Maar al gauw kwam ik terug. Het werk bij Vogel- en Zoogdierenopvang De
Toevlucht gaf mij niet alleen voldoening, maar vooral veel energie. Ergens in
die periode moet ik het idee hebben gekregen voor het project
Wildopvang.nl.
Ik stelde altijd (te) veel vragen tijdens mijn diensten, maar ging toen ook op
internet zoeken. Naar buitenlandse ‘Wildlife Rescue Centers’ bijvoorbeeld,en
bekeek hun manieren om aandoeningen bij in het wild levende dieren te
behandelen of hoe ze de kooien verrijkten. In die tijd ging ik ook voor het

eerst op bezoek bij andere wildopvangcentra elders in Nederland. Ik bezocht
Open Dagen en leerde veel, maar toch niet zo veel als dat je er zelf werkt.
Niet lang na de eerste bezoeken aan collega opvangcentra, besloot ik bij een
tweede wildopvangcentrum aan de slag te gaan. Door al deze
ontwikkelingen ontdekte dat er veel verschillende methoden en technieken
gehanteerd werden. Maar een Nederlands handboek over het runnen van
een wildopvangcentrum bestond niet. Ik merkte ook dat dierenartsen –
uitzonderingen daargelaten - weinig kennis hadden van wilde diersoorten en
dat er in de opleiding geen aandacht aan werd besteed.
Zo begon het idee voor Wildopvang.nl vorm te krijgen. Inmiddels is het
project iets meer dan een jaar oud. Het idee om een handboek te gaan
schrijven met alle noodzakelijke kennis voor een wildopvangcentrum, is
inmiddels vervangen door het idee om een digitale kennisbank op te richten
met een Wikipedia-achtige structuur. Dat is veel houdbaarder in de tijd dan
een boek. Je kunt het met meerdere mensen beheren en daardoor altijd upto-date houden. Bovendien is het altijd en overal toegankelijk voor de
doelgroep. De eerste opzet zal ik zelf schrijven, maar hopelijk komt er vanuit
de gemeenschap van beheerders, hoofd dierverzorging, ervaren
dierverzorgers en dierenartsen een ‘community’ voort die zelf lemma’s gaat
schrijven of oude vervangt of aanpast. Er is inmiddels een domeinnaam
aangevraagd en voorblad van de website www.wildopvang.nl is in de lucht
(under construction)
Maar ook sociale media is voor Wildopvang.nl onmisbaar: op die manier
onderhoud ik veel contacten met wildopvangcentra in Nederland en
Vlaanderen. Wildopvang.nl is erg actief op Facebook en Twitter. Ik re-post
vele berichten van wildopvangcentra dat is fijn om groter publiek te bereiken.
Maar mijn accounts zijn ook heel handig: wil je als betrokkene van een
wildopvangcentrum een beetje in de gaten houden wat er gebeurt bij de
collega’s dan volg je Wildopvang.nl op Facebook. Alle noemenswaardige
nieuwtjes staan overzichtelijk bij elkaar. En af en toe kun je op de
Facebookpagina van Wildopvang.nl lezen over een slimme truc of methode
lezen, die je zelf wellicht niet in je opvang gebruikt, maar weleens mee zou
kunnen experimenteren.
Hoewel er veel tijd gaat zitten in dit project, blijf ik ook vrijwilligerswerk voor
De Toevlucht doen. Afgelopen zomer heb ik voor het laatst het fijne handson avonddiensten met jonge dieren gedraaid, want sinds 2017 zet ik mij ook

op een andere manier voor De Toevlucht in. Ik fungeer als aanspreekpunt
voor gemeenten en ik lobby bij gemeenten voor een financiële vergoeding
voor geleverde diensten. Er zijn namelijk best veel gemeenten waar De
Toevlucht regelmatig dieren uit opvangt, terwijl daar geen vergoeding voor
tegenover staat. Ik probeer de politici en ambtenaren zo bij te praten dat een
gemeentelijke vergoeding in het kader van het gemeentelijk
dierenwelzijnsbeleid op de politieke agenda komt te staan. Afgelopen jaar,
2017, zijn de gemeente Lelystad, Diemen en Almere tot de slotsom gekomen
dat een vergoeding heel redelijk is. De gemeente Almere heeft zelfs extra
geld ter beschikking gesteld voor het realiseren van de nachthokken in het
nieuwe vossenverblijf. Komende zomer hoop ik weer avonddiensten te
draaien: het direct werken mét dieren werken blijft nog altijd leuker dan vóór
dieren te werken. Maar dat ik voorlopig bij De Toevlucht blijf is zeker, ik heb
er veel aan te danken!
Project Wildopvang.nl houdt zich
bezig met de opvang van in het wild
levende dieren in Nederland en
Vlaanderen, promoot onderlinge
samenwerking wildopvangcentra,
zorgt voor algemene
publieksvoorlichting over hulp aan
inheemse wilde dieren, is bezig met
de opzet van een kennisbank voor
professionals en lobbyt voor
financiële ondersteuning van
wildopvangcentra door de
(provinciale) overheid.
Contact Xandra Asselbergs | info@wildopvang.nl
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Sinds april 2017 doe ik vrijwilligerswerk bij
Vogelopvang De Toevlucht.
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Ik zag op Facebook dat ze op zoek waren naar
mensen die willen helpen en daar heb ik op
gereageerd. Toen ik bij ze langs ging ben ik
vriendelijk ontvangen en er werd er door Ger en
de vaste medewerkers uitgelegd wat er gedaan
moest worden, de hokken schoon maken, eten
geven en of ik “even” de vogel die in het hokje zat
over wilde plaatsen naar een schoon hokje.

Ik had echter nog nooit een wilde vogel van zo dichtbij gezien, laat staan er
eentje zo opgepakt, behalve dan de parkietjes die we als kind hadden!
Op het moment zijn er veel egels die ook weer andere verzorging nodig
hebben. Ik heb er zelf weer eentje vrij mogen laten! De dieren die gebracht
worden worden over het algemeen weer uitgezet naar de plek waar ze
gevonden worden als dit veilig is. De egel die ik mocht uitzetten kwam uit
het Amsterdamse bos, en aangezien ik daar vlakbij woon heb ik gevraagd
of ik hem mee mocht nemen. Egels zijn pas actief als het donker wordt en
het gaat schemeren. Tegen de avond heb ik hem vrijgelaten, dat was zo
leuk om te doen!!
Dat is ook het leukste van het werken daar, als de dieren nadat ze
helemaal opgeknapt zijn weer vrij gelaten kunnen worden! Je hebt dan echt
eer van je werk.
Verder kom je zulke prachtige vogels tegen (uilen, zwanen, ijsvogels,
merels, noem maar op) die door allerlei redenen daar terecht komen,
tegen een raam aangevlogen, gewond zijn geraakt of niet goed op gewicht
zijn. Ze worden vaak gevonden door mensen en dan brengt de
dierenambulance ze naar de opvang. Ze komen dan eerst in de
quarantaine. Daar wordt er bekeken door de vaste medewerkers die er echt
alles vanaf weten, wat ze mankeren, of ze medicijnen nodig hebben of naar
een groter hok kunnen met andere vogels om gewoon wat aan te sterken.
Ook zijn we met alle vrijwillgers een dagje naar Stichting AAP geweest. De
dierenarts die daar werkt en ook betrokken is bij de Vogelopvang had dit
voor ons geregeld. Dit was echt geweldig! We zijn op plekken geweest

waar normaal gesproken geen mensen mogen komen, we hebben de
operatiekamer gezien waar ze de apen als het nodig is opereren, heel
indrukwekkend was dat!
Ik heb het dus erg naar mijn zin, het is zeker aan te raden om hier een
aantal uur van je vrije tijd in te steken!
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Mekke
Vogels ringen in De Toevlucht
Tijs van den Berg.
Sinds een paar jaar worden in De Toevlucht vogels geringd. Hiervoor komt
een ringer die een speciale vergunning heeft regelmatig naar De Toevlucht
om vogels die hersteld zijn en (bijna) weer losgelaten worden te ringen. De
952
vogels krijgen altijd een metalen ring met een unieke
953
code erop. Dit kan je vergelijken met een kenteken voor
954
een auto. Hierdoor kunnen we de vogel volgen. Hierdoor
955
komen we meer te weten over waar de vogels naartoe
956
gaan, nadat ze zijn vrijgelaten. Ook leren we zo hoe lang
957
ze nog leven. Een leuke melding kwam van een Kleine
958
Mantelmeeuw die geringd werd voor het loslaten en in
de winter in goede conditie in Zuid-Frankrijk gezien werd.
Helaas komt er niet altijd goed nieuws. Zo werd een buizerd gevonden die
was doodgereden. Deze heeft nog wel bijna twee jaar geleefd nadat hij was
hersteld en vrijgelaten. Ook werd een ring van een kauw (de vogel zelf was
opgegeten) gevonden bij een Haviknest in Diemen.
Sommige vogels krijgen ook plastic ringen. Deze kunnen van grotere
afstand gelezen worden, zodat de
kans dat we informatie over deze
vogels krijgen. Op die manier weten
we bijvoorbeeld dat één van de
scholeksters die in de zomer van
2017 als wees werd binnengebracht
in De Toevlucht heeft overwinterd in
Terneuzen. Op het kaartje staan
stippen van vogels die buiten De

Toevlucht zijn teruggezien of gevonden. Veel vogels blijven in de buurt van
Amsterdam, maar er zitten ook echte reizigers bij. Kijkt u ook naar geringde
vogels in de stad? Misschien zijn ze wel verzorgd in De Toevlucht en
daarna vrijgelaten. Als u de code(s) op de ring(en) kan aflezen kunnen we
erachter komen waar de vogel vandaan komt en wanneer die geringd is.

Binnen gebracht in 2017
VOGELS
aalscholver
algemeen tropische
beflijster
boerengans
boerenzwaluw
boomklever
boomkruiper
boomvalk
bosuil
brandgans
buizerd
dodaars
drieteenmeeuw
ekster
fitis
fuut
gierzwaluw
goudhaantje
goudvink
grauwe gans
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote mantel meeuw
halsbandparkiet
havik
heggemus
holenduif
houtduif
houtsnip
huiszwaluw

11
197
1
19
21
6
2
2
10
1
13
1
1
145
1
26
53
4
2
26
2
4
2
7
122
5
16
7
548
57
6

ijsvogel
kapmeeuw
kauw
keep
kerkuil
kievit
kleine bonte specht
kleine mantelmeeuw
koekoek
koolmees
koperwiek
kraai
krakeend
kramsvogel
kuifeend
kwikstaart
lepelaar
lijster
meerkoet
merel
mus
muskuseend
nijlgans
kuhl stormvogel
ooievaar
pimpelmees
plevier
pluimvee
postduif
putter
ransuil

10
64
173
1
4
3
21
76
1
131
1
185
4
1
18
18
1
23
127
301
57
46
28
1
6
66
1
12
130
20
10

reiger
73
rietzanger
3
ringmus
1
roodborst
25
scholekster
29
sierduif
41
slechtvalk
2
sperwer
4
spreeuw
49
stadsduif
875
steenuil
3
stern
2
stormmeeuw
8
torenvalk
11
tortelduif
133
vink
7
visdiefje
12
vlaamse gaai
45
vuurgoudhaantje 6
waterral
1
waterhoen
49
watersnip
1
wilde eend
434
wilde fazant
1
wintertaling
4
winterkoning
20
zeekoet
1
zilvermeeuw
189
zwaan
121
zwarte mees
2
zwartkop
9

zoogdieren
bever
bunzing
das
eekhoorn
egel
haas

1
20
1
11
350
47

hermelijn
konijn
steenmarter
vos
wezel

1
108
1
29
15

dwergvleermuis
60
laatvlieger
14
ruige dwergvleermuis 21
tweekleurige vleermuis 2

