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Salty is al meer dan 25 jaar een begrip in Amsterdam,

wij hebben 3 filialen en beschikken over een uitstekende

bezorgdienst, Makkelijk als u geen zin heeft om naar de

winkel te gaan of om de zware zakken te sjouwen en

woont u op 4 hoog? Geen probleem wij brengen het voor

u naar boven. En voor de kosten hoeft u het niet te laten.

Wij versturen ook via de pakketdienst.

Bilderdijkstraat 178-180   1053 LD  Amsterdam

Tel.: 020 - 68 52829
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Aanleg en onderhoud van al uw groenprojecten

Binnenweg 14 | 1191 AA Ouderkerk aan de Amstel  

info@nicozeldenrijk.nl | www.nicozeldenrijk.nlbedrijf

Voor bedrijf en particulier

• Boomverzorging

• Beschoeiingen

• Bruggen

• Stuwen

• Keringen

• Steigers

• En meer
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Legaten en schenkingen

Stichting De Toevlucht is finan-
cieel geheel afhankelijk van giften, 
legaten, subsidies en donaties. De 
Toevlucht is een door de belasting-
dienst aangewezen Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Op grond 
hiervan zijn ontvangen erfenissen en 
schenkingen sinds 1 januari 2008, 
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en successierecht.
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BELASTINGTIP

DOE EN 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 perio-
dieke 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 te kunnen beantwoorden. Wij zijn dan druk bezig de 
dieren in de opvang te verzorgen. Heeft een dier hulp nodig of heeft u 
een dier gevonden neem dan contact op met uw lokale dierenambulance.

Wij hopen dat u ons ook dit jaar weer wilt 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 woon-
plaats. Dit i.v.m. het versturen van ons infoblad naar het juiste adres.

KLEDINGACTIE

U kunt bij ons nog steeds 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 medi-
catie. Dus denk aan ons als u de kleding-
kast opruimt.

De Toevlucht
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DANKWOORD

In 2019 zijn er meer dan 7000 vogels en zoogdieren binnen gebracht. De 
meeste dieren komen uit Amsterdam en omgeving. Maar ook krijgen we 
vele dieren uit het gebied Ronde Venen, Vianen en omstreken en Fle-
voland. En sinds enige tijd ook uit de Stichtse Vecht. Er kwamen vooral 
meer egels dan de jaren ervoor.

Door het coronavirus loopt het dit jaar allemaal een beetje anders dan 
normaal. Zo is er dit jaar geen Open Dag. Ook zijn er dit jaar vooralsnog 
geen stagiaires, misschien na de zomer vakantie weer. Verder draaien we 
met een minimale bezetting, wat de werkdruk hoog maakt. Maar ondanks 
dat, en de 1,5 meter afstand, moeten de dieren toch verzorgd worden.

Verder willen we iedereen weer bedanken die De Toevlucht op wat voor 
manier dan ook gesteund heeft het afgelopen jaar. Zowel met hulp aan 
de dieren als hulp achter de schermen. We kunnen ons werk niet doen 
zonder donaties. 

HELP ONS DE DIEREN HELPEN!

We hopen u volgend jaar weer allemaal te kunnen verwelkomen op onze 
opvang.

www.toevlucht.nl
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WAT DOE JE ALS JE EEN JONGE VOGEL VINDT?

IS DE VOGEL GEWOND?

HEEFT DE VOGEL AL 
VEREN?

HET IS EEN NESTVERLATER. 
IS ER DIRECT GEVAAR?

Bijv. een kat

HET IS EEN NESTJONG.
WEET JE WAAR
HET NEST IS?

KOMEN DE OUDERS 
NOG BIJ HET NEST?

IS DE VOGEL GEPAKT 
DOOR EEN KAT?

Vogel- en zoogdierenopvang

www.toevlucht.nl

Vogel- en zoogdierenopvang

www.toevlucht.nl

Het is volgens de Wet Natuurbescherming niet toegestaan vogels langer dan 12 uur te 

verzorgen. Kunt de vogel zelf niet brengen? Bel dan uw lokale dierenambulance.

LAAT HET JONG 

VERDER MET RUST

Het is normaal dat 

nestverlaters een paar 

dagen op de grond zitten.

ZET HET JONG WEER IN HET NESTDe ouders zullen het jong weer verzorgen.

BRENG HET JONG 
NAAR EEN VEILIGE PLAATS

Bijv. onder een heg, in de 

dakgoot; wel in de buurt van 

de ouders. Als dit echt niet 

kan, kunt u de vogel naar de 

opvang brengen.

N
E
E

JA
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Januari 

De eerste vogel van het jaar werd gebracht door de dierenambulance 
Amsterdam. Het was een 1e jaars zilvermeeuw die in een put was geval-
len. 

Medewerkster Roxina gaf een live interview op Radio 1 over egels die de 
winter moesten doorkomen en handige tips hoe mensen ze een handje 
kunnen helpen door onder andere een bakje met verschillend voer neer 
te zetten en water. En niet laat in het seizoen de tuin ruimen; het is vooral 
belangrijk dat ze in de winterperiode met rust worden gelaten zodat de 
egels in winterslaap kunnen gaan.

Dezelfde maand was er ook een item over egels bij ‘Eén Vandaag’.

We hadden ook nog 70 egels in 
de opvang zitten waarvan de helft 
in winterslaap was. Er werden nog 
dagelijks egels binnengebracht die 
niet op het goede gewicht waren 
doordat er te weinig voedsel voor 
ze te vinden was.

Met jonge hazen begon het dit jaar 
vroeg. Al eind januari kregen we de 
eerste 2 jonge hazen binnen. Vaak 
worden jonge hazen ten onrecht 
opgepakt, omdat men denkt dat 
ze in de steek zijn gelaten. Dat is 
meestal niet het geval; het zijn namelijk nestvlieders, wat inhoudt dat de 
moeder weggaat en ze tweemaal daags komt voeren.

Ook werd de eerste vos gebracht door Stichting Dierennoodhulp  
Flevoland. De vos was aangereden en is nagekeken door dierenartsen  
Lelystad waarna bleek dat hij lichte verwondingen had. Na een korte  
revalidatie kon de vos snel weer losgelaten worden.

Wegens een ontruiming van het ADM-terrein in Amsterdam werden de 
achtergelaten goudvissen van een vijver ook naar de Toevlucht gebracht. 
Alle vissen hebben inmiddels weer een vijver gevonden.

www.toevlucht.nl
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Februari

Na een rustige maand kwamen begin februari de eerste eendenpullen 
binnen, wat een reden was voor ‘Goedemorgen Nederland’ om langs te 
komen om de jonge eendjes te filmen. 

Omdat de temperatuur goed was, konden er weer veel dieren losgelaten 
worden, zoals kraaien, kauwen, eksters en een kuifeend.

Er werd een grauwe gans binnen  
gebracht met een flink gat in zijn 
borst. Gelukkig had de gans geen 
inwendige bloedingen en kon de 
wond gehecht worden. 

We mochten bij Stichting Dierenlot 
de wagen volladen met voer, waar 
we altijd heel blij mee zijn.

Eind vorig jaar heeft De Toevlucht 
meegedaan aan Serious Request 

voor dieren, met het doel nieuwe warm-
tekasten te kunnen aanschaffen. Helaas 
zijn we met een verschil van 431 stemmen 
tweede geworden. We hadden nog het geld 
van stichting Dierenlot dat we gekregen 
hadden op de landelijke dag en dankzij vele 
donaties die door onze Facebookvolgers 
zijn gedaan konden we de nieuwe warm-
tekasten toch bestellen, waardoor we klaar 
waren voor het voorjaar.

Einde van de maand zitten er verschillende 
jonge konijnen en hazen die geflest moesten 
worden. Sommige konijnen zijn opgegraven 
door een hond of bij bouwwerkzaamheden. 
Soms gevonden in een zandbak. Er gaat 
veel tijd in zitten om jonge dieren groot te 
brengen.

Ook hebben we Stichting Dierenlot een dag 
op bezoek gehad. Ze wilden het terrein als 
omgeving lenen om met Lenie ‘t Hart een 
reclamefilmpje te maken. 

De Toevlucht
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Maart

De ruige dwergvleermuis en de gewone dwergvleermuis die bij  
De Toevlucht hebben overwinterd beginnen langzaam wakker te worden.

We konden deze maand ook weer 14 zwanen loslaten.

De medewerkers zijn bij een bijeenkomst geweest over egels en eekhoorns 
van de egelwerkgroep van de Zoogdiervereniging. 

De dierenambulance Ronde Venen Amstelland kwam een jonge verzwakte 
reiger van een paar dagen oud brengen die 
uit de boom was gevallen.

Kinderboekenschrijfster Bibi Dumon Tak 
heeft vorig jaar de Theo Thijssenprijs 
voor kinder- en jeugdliteratuur gewonnen. 
Van de geldprijs die daar aan verbonden 
was heeft ze een deel aan De Toevlucht 
geschonken, waarmee we een derde  
warmtekast konden aanschaffen. Aange-
zien we elk jaar meer jonge dieren binnen 
krijgen, kunnen we die warmtekast goed 
gebruiken.

De Toevlucht is gelegen aan het park de  
Bijlmerweide, waar verschillende nestkas-
ten hangen. Een oplettende buurtbewoner 
ontdekte dat er een kast met vier jonge 
bosuilen naar beneden was gevallen. Van 
de vier uiltjes was er één helaas overleden. 
De overige drie konden helaas niet terug-
geplaatst worden, omdat de kast kapot 
was. Via de dierenambulance Vianen en 
omstreken werd er nog een jonge bosuil 
gebracht. Jonge uilen worden ook wel  
takkelingen genoemd omdat ze via de tak-
ken omhoog kruipen. We proberen ze altijd 
zoveel mogelijk terug te plaatsen. Helaas is 
dat niet altijd mogelijk.

Onze medewerkster Roxina was bij de  
natuurvereniging Ruige Hof geweest om op 
de Ruige Kidsmiddag wat over wilde dieren 
te vertellen. De kinderen vonden het alle-
maal heel interessant en mochten daarna 
nog een aantal dieren loslaten. 

www.toevlucht.nl
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April

Op zaterdag 6 april was de landelijke bijeenkomst dierenhulpverlening 
van Stichting Dierenlot. Opvangen en dierenambulances uit het hele land 
komen dan naar de vele presentaties over verschillende onderwerpen. 
Er was een informatiemarkt, het vakblad voor dierenhulpverlening werd 
gelanceerd en onze uitzetambulance is weer helemaal nagekeken. 

De jonge pullen van begin februari konden eind deze maand worden 
losgelaten.

Uit de gemeente Almere kregen 
we een jong vosje (waarvan 
de oogjes nog dichtzaten) dat 
gevonden was op een tuincom-
plex midden op het pad. Helaas 
was moeder vos nergens te 
bekennen.

Meestal zijn het zwanen die 
tegen de elektrische lijnen van 
de tram vliegen maar deze keer 
was het een ooievaar die was 
binnengebracht en die een paar 
dagen moest bijkomen. 

Het is nog vroeg in het jonge 
vogelseizoen, maar we hadden 
al meer dan 100 jonge eendjes 
en ganzenpullen in de opvang.

Roxina is onze hoofd-dierverzor-
ger, die ooit als 15-jarige bij De 
Toevlucht begon en dat was deze 
maand precies 10 jaar geleden. 
Van verlegen schoolmeisje naar 
hoofddierverzorgerster. Behalve 
dat ze zich gespecialiseerd heeft 
in egels en super hazen- en 
konijnenmama is, begeleidt ze 
ook onze stagiaires en vrijwilli-
gers. Ze gaat regelmatig naar cursussen om zich te blijven ontwikkelen. 
Ze staat de pers te woord, doet een deel van de administratie, geeft les 
aan medewerkers van andere opvangen en dierenambulances en geeft 
voorlichting aan kinderen.

De Toevlucht
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We kregen een mooie verassing van Stichting Dierennoodhulp  
Flevoland: een spiegelkast om egels te onderzoeken. De kast is gemaakt 
door Ron, een handige medewerker van Flevoland. Door de spiegel kun-
nen makkelijk de onderkant van een egel bekijken of er geen wonden of 
teken zitten, of om het geslacht van de egel te bepalen. 

Ook werden er deze maand vier jonge hermelijnen gebracht. Helaas is 
er één snel na binnenkomst overleden. De andere drie werden elk uur 
geflest.

Het jonge reigertje dat eind maart werd binnengebracht is inmiddels flink 
gegroeid. Maar helaas begon de reiger nestpoten te krijgen en zaten zijn 
voet en tenen krom. We hebben alle tenen en poten gespalkt zodat die 
weer recht konden gaan groeien. 

www.toevlucht.nl
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Mei

Het jonge-vogel-seizoen is echt 
begonnen we krijgen ze in alle 
soorten en maten binnen. Vaak 
wordt een nest verstoord door-
dat men de tuin gaat snoeien. We 
werden overspoeld met merels, 
spreeuwen, mussen, pimpel-
mezen, koolmezen en nog vele 
andere die elke halfuur gevoerd 
moesten worden.

Inmiddels staat de teller met 
bosuilen op 7. Ze groeien goed 
en eten zelfstandig, waarna ze in 
een buitenverblijf zijn geplaatst 
zodat ze meer ruimte kregen. Er 
gaan ongeveer 40 muizen per 
dag doorheen, maar gelukkig 
hebben we door de vele dona-
ties onze voorraad kunnen aan-
vullen. 

De Toevlucht
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Ook werd er deze maand een jonge bunzing gebracht waar de ogen nog 
van dicht zaten. Hij had klem gezeten in een afvoerpijp en is gelukkig 
gevonden.

Er waren twee jonge bonte spechten binnengebracht. Na een paar 
dagen in de quarantaineruimte zijn ze verplaatst naar een buitenverblijf. 
Tot onze verbazing kwam er een volwassen bonte specht de jongen voe-
ren en dat de hele dag door. Dat is toch geweldig, terwijl de jongen niet 
uit deze buurt kwamen!

Eind van de maand konden de eerste drie jonge bosuilen die eerder dit 
jaar waren gebracht door een buurtbewoner weer worden losgelaten. 

Ook kregen we opnieuw twee jonge bunzings binnen. 

Van een vaste vrijwilligster op de zondag kregen we vier complete warm-
telampen nadat ze had gezien dat we door een hele invasie jonge eend-

jes lampen te kort kwamen. Want er zaten inmiddels 
400 jonge eenden, ganzen, meerkoeten en 

waterhoenen in de opvang.

Het was nu echt topdrukte. Dieren-
ambulance maar ook particulieren 

kwamen van ‘s ochtends vroeg 
tot ‘s avonds laat dieren bren-

gen. Zo werden er op één dag 
in totaal 64 vooral jonge die-
ren gebracht. Opnieuw uilen, 
o.a. een jonge steenuil van 
nog geen week oud, en  
ransuilen.

www.toevlucht.nl
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Juni

Helaas hoor je het steeds vaker dat zwanen worden mishandeld. Zo ook 
een broedend paar in Mijdrecht. De moeder doodgeschoten en vader 
gewond en meegenomen door de zwanenwerkgroep voor verdere ver-
zorging. Alle eieren waren op twee na kapot. Dierenambulance De Ronde 
Venen heeft de eieren meteen naar De Toevlucht gebracht. Toen bleek 
dat de eieren bevrucht waren zijn ze in de broedmachine geplaatst. Na 
ruim een week hoorden we gepiep uit de eieren komen en kwamen ze 
dezelfde avond uit. 

Er werden deze maand opnames gemaakt voor YouTube-kanaal  
Dierenpraat TV door Floris Gobel.

Deze maand kregen we een nieuwe sluis voor onze parkietenverblijf, 
geheel gesponsord door Aluka volièrebouw.

Helaas raken veel dieren door zwerfafval gewond, zo ook een egel die 
we binnen kregen met een elastische haarband om zijn lichaam. Gelukkig 
kon die op tijd verwijderd worden 
en had hij er geen zware ver-
wondingen aan over gehouden.

De Toevlucht krijgt ook regel-
matig vleermuizen binnen, maar 
in één week tijd twee baby’s 
gebeurt niet vaak. Eén baby is 
alleen gevonden op de grond. 
De andere was samen met zijn 
moeder gebracht, waar we niet 
de reden van wisten; ze waren 
beide onderkoeld.

Door een storm werden er 
verschillende jonge buizerds 
gebracht. De teller van jonge 
vossen staat inmiddels op 8.

We hebben weer verschillende 
dieren kunnen loslaten waaron-
der een wezel.

De Toevlucht



15

Juli

We hebben weer verschillende trainingen aan dierenambulances gege-
ven hoe om te gaan met botulisme.

Botulisme is een infectie door 
een bacterie die in het water 
leeft en waarvan vooral water-
vogels verlammingsverschijn-
selen krijgen. 

Dit jaar werd het land over-
spoeld door de eikenpro-
cessierupsen. Zo ook op het 
terrein van De Toevlucht; er 
moesten 10 nesten verwijderd 
worden. 

Door de extreme warmte  
kregen we veel uitgedroogde 
en verzwakte dieren binnen.

Afgelopen dagen zijn er veel 
jonge zwanen binnen geko-
men, waarvoor de teller op 20 
staat.

www.toevlucht.nl
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Augustus

Van de jonge dieren die bij De Toevlucht groot gebracht zijn konden we 
deze maand de hermelijnen, vossen, bunzingen en een hoop vogels 
weer de vrijheid geven. Ook het jonge steenuiltje dat in mei was binnen-
gebracht konden we weer loslaten.

Opvallend was dat er deze maand nog verschillende jonge kerkuilen  
werden gebracht. 

Het egelseizoen is begonnen. We 
hebben al verschillende zwangere 
vrouwtjes en moeders met jongen 
binnen gekregen, o.a. vanwege 
het verkeer, verstoring bij het 
opruimen van schuurtjes, of oprui-
men van een plantsoen.

De Toevlucht
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September

Helaas was door tuinwerkzaam- 
heden een moederegel met vijf jon-
gen verstoord. Gelukkig werden ze 
op tijd ontdekt, maar hun nest was 
helemaal kapot. Er worden op dit 
moment dagelijks meerdere jonge 
egeltjes gebracht, die alleen zijn 
gevonden zonder moeder. Jonge 
egeltjes gaan met een leeftijd van 
ongeveer 3 weken oud voor het eerst 
mee op stap met hun moeder op 
zoek naar voedsel. Vaak raken de 
jongen dan de weg kwijt en worden 
alleen gevonden, vaak onderkoeld, 
verzwakt, onder de parasieten, won-
den of zelfs maden.

Deze maand zijn er veel verschil-
lende roofvogels binnen gebracht 
zoals buizerds, sperwer, slechtvalk, 

die gelukkig weer snel los konden.

Na een lange revalidatie- 
periode kon de reiger die als 

jong in maart was binnen-
gebracht deze maand 
worden losgelaten. Met 
zijn tijdens zijn verblijf 

gespalkte nestpoten 
was het weer hele-
maal goed gekomen.

Ook deze maand kre-
gen we nog steeds veel 
botulismeslachtoffers 
binnen. Na een inten-

sieve behandeling knap-
ten de vogels snel op en konden ze 

na een revalidatie snel weer worden 
losgelaten.

www.toevlucht.nl
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Oktober

We konden bij Stichting Dierenlot onze auto weer volladen met blikvoer, 
waar we heel blij mee waren omdat we op dat moment meer dan 100 
egels hadden zitten.

De veterinaire vereniging Archaeopteryx organiseerde een infomarkt, 
waarbij De Toevlucht ook aanwezig was om informatie te geven over 
wilde dieren.

We kregen een jan-van-gent 
binnen gebracht. Hij was, een 
beetje verzwakt en smoeze-
lig, gevonden door een boer 
op zijn weiland in Wilnis. Ver-
keerde afslag?? Hij had een 
vishaak in zijn poot en vis-
draad om zich heen. De col-
lega’s van vogelopvang De 
Wulp in Den haag, hebben na 
stabilisatie de verdere zorg 
op zich genomen. Hij is met 
succes los gelaten. 

We hadden weer onze jaar-
lijkse inloopdag. De bezoe-
kers konden een dagje ach-

ter de schermen kijken. Zo konden ze onder andere zien hoe de egels 
verzorgd werden en jonge egels werden geflest.

Deze maand werd 
een bijzondere, 
bijna witte bosuil 
binnengebracht. Hij 
was erg verzwakt 

en vermagerd. 

De Toevlucht
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November

Ger gaf een interview voor het 
vakblad dierenhulpverlening van 
Stichting Dierenlot.

Van de vele zwanen die we jaar-
lijks binnen krijgen, hadden we 
deze keer een jonge zwaan met 
breuk in zijn voet. De zwaan was 
in goede conditie en was waar-
schijnlijk ergens verkeerd geland. 
We konden de poot spalken en de 
breuk herstelde gelukkig goed; 
na een revalidatieperiode kon de 
zwaan weer losgelaten worden. 

We zijn weer naar Stichting Die-
renlot geweest. Onze uitzet-
ambulance is weer nagekeken 
en goedgekeurd. De gemeente 
Amsterdam heeft bij het lande-
lijk congres dierenhulpverlening 
de titel van de diervriendelijke 
gemeente 2019 in ontvangst 
mogen nemen. 

Vele meeuwen konden deze 
maand weer los, hoofdzake-
lijk zilvermeeuwen, maar ook 
een grote mantelmeeuw, kap-
meeuw, stormmeeuw en vis-
diefjes. Bijna alle meeuwen, 
roofvogels, reigers, ooievaars, 
zwanen, scholeksters, zwaluw 
enz. worden door onze vaste 
vogelringer van een ring voor-
zien. Soms krijgen we leuke 
terugmeldingen, zoals meeu-
wen waarvan het ringnummer is 
afgelezen ergens buiten de stad 
in een broedkolonie. Of zwa-
nen die in Zuid-Holland terecht 

www.toevlucht.nl
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komen, een zilvermeeuw die de winter doorbracht aan de Côte  
d'Azur, dan weet je weer waarvoor je het doet.

We krijgen verschillende marterachtigen binnen, een boommarter nadat 
hij was gevonden door een oplettende hondenwandelaar. De boommar-
ter lag in de regen en was ernstig verzwakt. Wat er precies gebeurd was, 
was onduidelijk. Warmte, vocht en rust doet een hoop: de marter was na 
twee dagen helemaal bijgekomen en kon enkele dagen later naar een 
buitenverblijf. 

De natuur was een beetje van slag waardoor we een nest van vijf jonge 
eenden binnen kregen. 

De Toevlucht
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December

De Toevlucht heeft er twee nieuwe vriendinnen 
bij, namelijk Bobbie van 8 jaar en Heavenly van 
9 jaar. Ze hadden zelf een liedje geschreven 
en daarmee gingen ze optreden om geld op 
te halen voor de egels. Ze hadden 85,96 euro 
opgehaald! 

En weer mochten we de uitzetambulance vol-
laden met voer bij Stichting Dierenlot. 

We konden van de 600 egels die we 
afgelopen jaar hebben binnen-

gekregen gelukkig heel veel 
egels nog voor de winter 

loslaten. Maar er bleven er 
rond de 70 in de opvang 
om te overwinteren. Deze 
egels worden pas weer 
in het voorjaar losge-
laten zodra er genoeg 
voedsel voor ze te vin-
den zal zijn.

Helaas krijgen we 
nog steeds roof-
vogels binnen die 
vergiftigde muizen 
hebben gegeten. 
Zo ook een vel-
duil die al een 
paar dagen in 
een kas zat en 
die vermoedelijk 
vergiftigde mui-
zen had gege-
ten, en een ransuil die vast had gezeten 
op een lijmplank om daar een spartelende 
muis van af te halen. Bah, ze moesten die 
dingen verbieden! 

De rest van de maand is alles rustig verlopen.

www.toevlucht.nl
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EVEN VOORSTELLEN:  
DE DIERENARTS VAN DE TOEVLUCHT

Mijn naam is Marno Wolters en ik ben sinds 1974 dierenarts in Amsterdam. 

Ik ben mijn loopbaan begonnen in de huisdierenpraktijk aan de Weteringschans, 
die destijds ook Artis onder zijn hoede had. Door de ervaring met dierentuin-

dieren kwamen ook veel eigenaren met bijzondere dieren bij ons in de praktijk. 
Rondreizende circussen wisten ons ook te vinden. Zo werden wij eens geroepen 
bij een olifant van een circus in Carré, die koliekverschijnselen had. Wij behan-

delden ook paarden vanuit de praktijk en hadden daardoor gelukkig flessen 
darmontspanners in huis. Maar de dosering voor een olifant is natuurlijk wel 
wat anders als die voor een paard. Een gemiddeld paard weegt zo’n 500-600 kg 
en een olifant 3000-4000 kg, dus we moesten enorme spuiten toedienen. Het 
dier is gelukkig goed opgeknapt. De in 1972 opgerichte Stichting AAP kwam met 
aapjes in kattenmandjes achterop de fiets vanuit Amstelveen naar onze praktijk. 
Mijn eerste amputatie van een poot was bij een wolaap met een verbrijzelde 
arm. Deze was overigens van een particuliere eigenaar, iets wat tegenwoordig 
niet meer kan, net zoals het rondslepen van circusolifanten en andere wilde 
dieren in Nederland verboden is sinds 2016.

De Toevlucht



23

In Artis vorm ik met twee andere colle-
ga’s en een paraveterinair (gediplomeerd 
dierenartsassistente) het veterinaire team. 
Wij behandelen alle dieren van de collec-
tie: vissen, amfibieën, reptielen, vogels en 
zoogdieren, van de kleinste zoals muisma-
ki’s tot de grootste zoals olifanten en giraf-
fen. De kennis die ik heb opgedaan in mijn 
werk voor Stichting AAP en Artis breng ik 
ook in praktijk in onze dierenartsenprak-
tijk aan het Europaplein. Met name eige-
naars van reptielen en (bijzondere) kleine 
zoogdieren, zoals knaagdieren en konijnen, 
maar ook vele vogels (vooral papegaaiach-
tigen) weten ons te vinden.

Sinds 2006 ben ik actief betrokken bij 
De Toevlucht. Beheerder Gerrit Zant gaf 
destijds aan behoefte te hebben aan meer 
structurele veterinaire ondersteuning, 
waarbij maandelijks een bezoek wordt 
afgelegd en in overleg dieren behandeld 
worden. Behandelingen vinden soms ook 
plaats op de praktijk. Daar worden via de 
Dierenambulance vaak vogels en andere 
dieren aangeboden die na onderzoek al of niet door gaan naar De Toevlucht. 
Zo krijgen we regelmatig gewonde vossen binnen, die gevangen zijn rondom 
Amsterdam. Soms zijn die er ernstig aan toe na te zijn aangereden en moeten 
we ze laten inslapen. Maar vaak zijn ze ‘op te lappen’ en kunnen ze na behande-
ling en revalidatie bij De Toevlucht weer uitgezet worden in de natuur.

Een van de behandelingen die mij bijstaat is de bosuil met een gebroken 
vleugel (bovenarm). Het betrof een open fractuur, waarbij de botdelen door 
de huid staken. Aangezien er niets te verliezen viel besloten wij om onder 
narcose een pennetje in het bot aan te brengen om de botdelen op de goede 
plaats te houden, en daarna is de vleugel opgebonden gedurende 3 weken. 
Na verwijderen van het verband bleek de fractuur genezen te zijn en nog weer 
3 weken later kon de uil weer vliegen. Uiteindelijk is hij (zij?) losgelaten en 
zonder een bedankje verdwenen. Dit is dan wel een mooi resultaat van een 
behandeling, het zal duidelijk zijn dat niet alle aangeboden dieren, of het nu 
bij De Toevlucht is of bij de dierenartspraktijken, gered kunnen worden. Het 
doel van de behandeling en revalidatie is dat de ‘wilde’ dieren weer normaal 
kunnen functioneren als ze losgelaten kunnen worden. Vogels die voorname-
lijk afhankelijk zijn van hun vliegvermogen en niet 100% kunnen herstellen, 

www.toevlucht.nl
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zullen vrijwel altijd worden ingeslapen. Echter, watervogels met een ‘halve 
vleugel’ geven wij wel een kans.

Zo hebben wij diverse ganzen en zwanen geopereerd aan gebroken, slecht 
genezen vleugels, die na herstel zijn uitgeplaatst in een veilige omgeving. De 
vreugde die je beleeft bij het uitzetten en terugzetten van deze ‘opgelapte’ 
vogels is en blijft voor ons de motivatie om met onverminderde energie dit 
mooie werk te blijven doen.

De Toevlucht
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HAPPY DUCK IN DUIVENDRECHT 
SPONSORT DE TOEVLUCHT

Elke 14 dagen wordt onze dieren-uitzet-ambulance gewassen. Wel 3 of 
meerdere keren per maand doen we de binnenkant om de vloer te ontsmet-
ten, vervoerskisten uit te spuiten, aanvullen van reinigingsdoekjes, latex 
handschoenen ̶ kortom we willen dat hij schoon is. Voor vogels, eekhoorns, 
egels of andere kleine zoogdieren is de penetrante geur van natuurlijke 
vijanden als een vos of boom/steenmarter niet prettig, en ook voor ons niet. 
Het liefst laten we dit soort dieren apart los. Zwanen, eenden en andere 
watervogels gaan soms met 15 tegelijk weer de vrijheid in. En dan komen 
we overal, in het bos of park, langs grote waterpartijen en soms gebruiken 
we de onverharde wegen. 

Wassen in een automatische wasstraat gaat niet vanwege het zwaailicht. 
We gaan daarom altijd naar de wasstraat Happy Duck in Duivendrecht; je 
kunt daar je auto met verschillende spuiten goed reinigen, inweken, afspui-
ten, in de parelwax zetten en osmosevrij afspoelen. We hebben U gevraagd 
ons te willen sponseren en er is ons toegezegd dat we een waspas krijgen 
om onze ambulance gratis te wassen. Volgens ons zijn ze daar ook grote 
dierenvrienden - bedankt Happy Duck!

www.toevlucht.nl
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DIERENHULPVERLENER VAN HET JAAR 2019

Op het Landelijke Congres 

Dierenhulpverlening van 

Dierenlot in Gorinchem werd 

Susan van de Waal uitgeroe-

pen tot Dierenhulpverlener 

van het jaar 2019. Deze onder-

scheiding kreeg ze niet alleen 

als voorzitter en oprichter 

van Stichting Dierennoodhulp 

Flevoland, maar zeker ook 

voor haar tomeloze inzet voor 

dieren in nood in de vele jaren 

daar voor.

Als kind al was zij altijd bezig met 
het redden van dieren. Gelukkig 
had haar ouderlijk huis twee badka-

mers, want er werd er altijd wel één 
door Susan in beslag genomen om 

dieren die hulp nodig hadden op 

te vangen. Wanneer haar vader nieuwe bakken had gekocht voor zijn DOKA, 
verdwenen die als sneeuw voor de zon. Die bakken waren namelijk heel goed te 
gebruiken als badje in “haar opvang”.

Toen er in 2013 niet meer adequaat werd gereden door de dierenambulan-

ce, besloot Susan dat het zo niet langer kon en na maanden van gesprekken 
en organiseren werd de Stichting Dierennoodhulp Flevoland (DNFL) opgericht. 
Eind 2013 werd de eerste rit gereden met de door Dierenlot ter beschikking 
gestelde dierenambulance. De dieren in de gemeenten Lelystad en Dronten 
konden weer rekenen op de voor hen zo noodzakelijke hulp. De naamsbekend-

heid groeide en daarmee ook het aantal ritten. Binnen een jaar kon DNFL de 
tweede dierenambulance van Dierenlot in gebruik nemen. 

DNFL is inmiddels ruim 6 jaar verder en is uitgegroeid tot een professionele 
organisatie, een stabiel stichtingsbestuur, een meldkamer die 24/7 bereikbaar is 
en twee ambulances die ook 24/7 beschikbaar zijn in de gemeenten. 

Huisdieren worden opgevangen bij de door gemeenten gecontracteer-
de professionele opvangen. Voor de in het wild levende dieren wordt inten-

sief samengewerkt met Stichting De Toevlucht. DNFL doet de eerste 24-uur 

foto: Sascha Schalkwijk 

De Toevlucht
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opvang. Dagelijks rijdt er een ambulance naar Amsterdam om de dieren naar 
De Toevlucht te brengen. 

De in het wild levende baby’s krijgen persoonlijke verzorging van Susan. Een 
deel van haar garage is omgebouwd tot een heuse kraamkamer met een wand 
vol couveuses. Zoals zij zelf zegt: “dat kleine spul heeft intensieve verzorging en 
controle nodig. Als daar de wekker voor gezet moet worden, dan is dat maar zo”

De organisatie draait volledig op vrijwilligers en is een geoliede machine. Dat 
geeft Susan de ruimte om zich ook bezig te houden met escalaties en misstan-

den. Wanneer ze zich ergens in vastbijt, moet het wel heel gek lopen als ze niet 
de onderste steen boven krijgt. In al die jaren is er eigenlijk maar één incident 
geweest waarvan de toedracht nooit duidelijk is geworden.

De bloeiende economie in Nederland heeft voor vrijwilligersorganisaties ook 
een schaduwkant, het aantal beschikbare vrijwilligers is beperkt. Gelukkig prijst 
DNFL zich gelukkig met een vaste kern gedreven vrijwilligers met een heel groot 
hart voor dieren.

Gouden regels van Susan:

Koester je vrijwilligers,  
zonder vrijwilligers geen organisatie

Wees eerlijk en open, verkoop geen praatjes

Vraag hulp als kennis ontbreekt

Geef nooit op!

Meldkamer DNFL

06-36293327

www.toevlucht.nl
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STICHTING DIERENAMBULANCE VIANEN E.O.  
EN DE TOEVLUCHT

Mijn naam is Gerrit de Boom en ik ben 
werkzaam bij Stichting Dierenambulance 
Vianen en omstreken.

Onze stichting heeft 4 DierenLot 
Ambulances, 55 vrijwilligers en een heel 
groot werkgebied, ongeveer 420 km2. Het 
omvat de gemeenten Vijfheerenlanden, 
Culemborg, Gorinchem, Molenlanden 
en Hardinxveld Giessendam. Met al deze 
gemeenten hebben we goede afspraken 

omdat wij ze goede pakketten bieden voor 
ontzorging m.b.t. Dierenwelzijn.

Hierdoor hebben we al aan het begin van het jaar de zekerheid dat er goede 
jaarinkomsten zijn. Met name deze samenwerking met gemeentes geeft ons 
financiële zekerheid.

Ook op het gebied van samenwerking met de asielen en opvangen in ons 
werkgebied mogen we zeer tevreden zijn. Ook met hen zijn er zeer goede 
afspraken gemaakt en naar de gemeenten toe werken we vaak gezamenlijk.

Voor de opvang van de inheemse dieren zijn we een paar jaar geleden bij De 
Toevlucht in Amsterdam uitgekomen. 

Eerst zaten we bij diverse opvangen, o.a. in Utrecht, en daar reden we 
dan voor elk inheems dier naar toe, maar naarmate het bij ons drukker werd, 
moesten we zoeken naar een betere oplossing. Dit kwam ook omdat steeds 
meer opvangen hun deuren gingen sluiten. Het Klaphek, Rotsoord, Eck en Wiel 
gingen dicht of sloten steeds tijdelijk zodat we met een probleem kwamen te 
zitten. Twee jaar geleden zijn we toen met een tussenopvang begonnen in 
Vianen. 

Doordat wij in 4 jaar tijd zijn gegroeid van 900 ritten op jaarbasis naar afge-

lopen jaar 5059 werd ook dat al gauw te klein, en daarom zijn we nu bezig een 
eigen honk te realiseren waar we veel meer dieren tijdelijk kunnen opvangen 
en dan met vollere vrachten naar De Toevlucht in Amsterdam kunnen rijden. Dit 
omdat we afgelopen jaar in het hoogseizoen nog soms 2x per dag naar Amster-
dam reden.

De Toevlucht
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Bij De Toevlucht voelen we ons altijd zeer welkom en het geeft rust als je 
weet dat de door jou geredde dieren goed verzorgd worden. En dat gevoel 
hebben we bij De Toevlucht zeker. Net zoals je altijd het gevoel hebt er echt 
welkom te zijn. En hebben onze mensen eens advies nodig, dan mag je bij de 
medewerkers van De Toevlucht altijd aankloppen.

Wij hopen dan ook dat deze samenwerking nog lang mag duren, want wij 
zeggen altijd:

« ALLEEN BEN JE SNEL. 
SAMEN ZI JN W E STERK!»

www.toevlucht.nl
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DE DIERENAMBULANCE AMSTERDAM

De dierenambulance Amsterdam bestaat 
42 jaar. Wij komen alle dagen bij De Toevlucht 
over de vloer. In 2019 hebben we ruim 3800 
ritten gereden naar De Toevlucht. Dit voor 
dieren uit Amsterdam en Diemen, soms één 
enkel dier per rit, maar regelmatig ook hele 
nestjes pulletjes die zodanig in de problemen 
waren dat zij naar De Toevlucht zijn gebracht 
om daar verder op te knappen. 3800 ritten is 
meer dan 10 ritten per dag, zeker 11 dieren 
per dag!

Als directeur zit ik natuurlijk meer achter 
de computer dan achter het stuur. Maar ik 

probeer elk jaar een aantal keren een dag mee te werken om toch aan den lijve 
te ondervinden wat het werk is dat onze vrijwilligers alle dagen doen. Uiteraard 
kom ik dan ook vaak bij De Toevlucht terecht. 

Afgelopen jaar brachten we een vogel naar De Toevlucht toen de directeur 
Gerrit Zant ons aansprak. Hij had een stel zwanen die weer uitgezet mochten 
worden omdat ze weer waren opgeknapt. Het uitzetten van dieren is een van 
de mooiste momenten die we op een dierenambulance kennen. Al het werk is 
erop gericht om uiteindelijk het dier zijn vrijheid weer terug te geven. Uiteraard 
lieten we ons dat geen twee keer zeggen en liepen meteen met hem mee om 
de zwanen in de ambulance te laden. Aangekomen bij het hok kwam de aap 
uit mouw, of liever gezegd de zwaan uit de mouw. De zwanen die met ons mee 
mochten liepen nog tussen tientallen andere zwanen rond. Ze moesten nog 
even gevangen worden. Met een grote grijns liet Gerrit mij, na een veel te korte 
instructie “zwanen vangen voor dummy’s”, het hok in. Had ik hier al gezegd dat 
ik vooral achter de computer zit?

De Toevlucht



31

Ik wilde uiteraard de zwaan 
geen stress bezorgen en probeer-
de hem zo snel mogelijk te 
vangen. Ik geloof dat ik in het 
eerste geslaagd ben maar in 

het tweede absoluut niet… De 
zwanen lachen er onderling nog 
steeds om en ik vrees Gerrit en 
de medewerkers op De Toevlucht 
ook nog regelmatig als ze het 
filmpje terugkijken dat ze van mij 
hebben gemaakt.

In 2018 heb ik een hele dag 
meegewerkt op De Toevlucht. 
Midden in de zomer, terwijl 
ze razend druk waren met alle 
jonge dieren. Ik heb diep respect 
voor wat de medewerkers bij De 
Toevlucht doen. De werkdruk 
in de zomer is onwaarschijnlijk. 
De jonge konijntjes, haasjes en 
marters die geflest worden, de 
kuikentjes die allemaal gevoerd 
moeten worden, de dieren die onderzocht en behandeld worden, de hokken 
die schoon moeten, waarna de konijntjes, haasjes en marters opnieuw geflest 
moesten worden… Wat een toewijding en wat een kennis is daar aanwezig. 

Ik zou iedereen willen aanraden om bij de open dag een kijkje te komen 
nemen bij De Toevlucht en met eigen ogen te zien wat een mooie organisatie 
dat is. 

www.toevlucht.nl
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VLEERMUIZEN

De vleermuizen die wij opvangen 
komen meestal binnen via verschil-
lende dierenambulances en soms via 
particulieren. Vaak worden ze gered uit 
de bek van een kat of ze hangen in de 
gordijnen, vliegen rond in een slaap-

kamer, liggen op de grond vanwege 
verzwakking of uitputting of hangen 
rond in een galerij.

Wanneer we een vleermuis binnen 
krijgen, controleren wij ze op 
verwondingen, uitdroging, para-

sieten, verzwakking en of ze mager 
zijn of gewoon gevonden zijn terwijl 
ze eigenlijk niks mankeren maar rondvliegen in een huis waar ze opge-

haald zijn door de dierenambulance. Als ze niks mankeren worden na een 
dagje B&B weer in de schemering vrijgelaten. Als ze wel iets mankeren 
zorgen wij dat ze weer gezond worden en op gewicht komen.

www.toevlucht.nl

Gewone dwergBaby vleermuis

Laatvlieger
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Vliegkooi

Deze vliegkooi voor vleermuizen is geschonken door de gemeente Amsterdam, 
via de aanvrager Jonas van Lammeren van de Partij voor de Dieren

Sinds afgelopen jaar hebben wij er een 
vliegkooi bij voor onze vleermuizen. 
Wanneer ze gerevalideerd zijn, zetten 
we ze in de vliegkooi om te kijken hoe 
ze vliegen. Ze moeten voor langere tijd 
(ongeveer 10 minuten) kunnen vlie-

gen zonder uitgeput te raken en op de 
grond terecht te komen. En hun echo-

locatie moet goed in orde zijn voordat 
ze losgelaten worden. Dit herken je 
aan hun wendbaarheid wanneer er een 

obstakel nadert. Dat moeten ze goed 
kunnen ontwijken en er niet tegenaan 

botsen. Als ze dit goed kunnen, zijn ze 
klaar om los gelaten worden. In de vlieg-

kooi komen ook muggen, aangezien we 
omringd zijn met water. Dit is ook een 
mooie gelegenheid om op muggen te 

jagen. Overdag kunnen ze even gevan-

gen worden om te kijken of ze nog op goed gewicht zijn. Wij kunnen de vleer-
muizen herkennen door een klein beetje nagellak op hun achterpootje te doen; 
in hun dossier houden we alles bij.

Verblijf

Hun tijdelijk binnenverblijf is 
een couveuse en is ingericht 
met kurkschors en een paar 
takken vanuit het bos om hun 
natuurlijk omgeving een beet-
je na te bootsen. Bij hele zwak-

ke exemplaren kunnen we 
ervoor kiezen de warmtestra-

ler aan te zetten om ze warm 
te houden.

Een leeg hok ingericht als voorbeeld.

De Toevlucht
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Voedsel

In de natuur eten ze muggen, motten en andere kleine insecten.

Bij ons in de opvang eten ze:

� Buffalowormen
� Meelwormen

� Wasmotlarven
� Fruithapje

Zwakke of magere vleermuizen worden via een spuitje bijgevoerd met een 
fruithapje bestaande uit bananenhapje voor baby’s, gemengd met kattenpaté, 
zodat ze kunnen aansterken. Zodra ze dit goed eten, leggen we het op een klein 
schoteltje, zodat ze het zelfstandig kunnen eten. En vervolgens krijgen ze meel-
wormen of wasmotlarven via een pincet aangeboden. En ze kunnen het ook 
vanuit een schoteltje eten. Ook hebben ze waterbakjes met een stuk spons erin 
zodat ze niet te nat worden tijdens het drinken. 

www.toevlucht.nl
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Onze open dag was vorig jaar 
zaterdag 15 juni 2019 en het was 
weer een drukke dag met vele 
bezoekers. Het is de enige dag in 
het jaar dat je rond kunt lopen en 
overal kunt kijken naar de dieren. 
De dag begon met een verrassing 
van één van onze vrijwilligers, 
Edith. Ze kwam samen met haar 
vader een cheque van 500 euro 
doneren van Lions Club Amstel-
veen, De Toevlucht was dit jaar hun 
goede doel. Dank jullie wel! Maar 
in de loop van de ochtend kregen 
we nog een verrassing: buurtbe-

woners kwamen zomaar voer en 
een heleboel transportkisten bren-
gen. Dank jullie wel allemaal!

Het werd steeds drukker op het 
terrein en in de quarantaineruim-
tes. Er stond een infokraam van de 
egelwerkgroep die je van alles kon 
vertellen over de egel ̶ tenslotte 
was 2019 het Jaar van de Egel. 
Maar ook een kraam van Leila’s 
zeepjes die allemaal dierenzeep-
jes verkocht waarvan de opbrengst 
voor De Toevlucht was en verdub-
beld werd door Dierenlot. Zoals elk 

OPEN DAG 2019

De Toevlucht
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jaar zaten onze vrijwilligers Anja en Hillary weer de hele dag kinderen te 
schminken. Er liepen weer heel wat geschminkte kinderen in het rond. 
En er kon gekeken worden wat het werk van onze vaste vogelringer Tijs 
v/d Berg inhoudt.

Aan het einde van de dag werden er weer herstelde dieren los gelaten, 
en al willen volwassen dat graag doen, alleen kinderen mogen de dieren 
los laten. 

We hopen dat iedereen genoten heeft!

De Toevlucht
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AANTAL VOGELS OPGEVANGEN IN 2019

aalscholver 12 jan-van-gent 1 roek 2

algemeen tropische 220 kapmeeuw 82 roodborst 62

alk 1 karekiet 2 scholekster 41

blauwborst 1 kauw 228 sierduif 68

boereneend 1 kerkuil 9 siereend 5

boerengans 16 kievit 10 sierfazant 3

boerenzwaluw 36 kip 5 slechtvalk 5

bonte specht 24 kleine mantelmeeuw 76 smient 1

boomklever 1 kleine burgemeester 1 sperwer 6

boomkruiper 4 kleine plevier 1 spreeuw 56

bosuil 18 koekoek 2 staartmees 2

brandgans 3 koolmees 176 stadsduif 1122

buizerd 22 koperwiek 1 steenuil 4

Canadese gans 1 kraai 177 stormmeeuw 6

dodaars 1 krakeend 7 tapuit 1

ekster 213 kuifeend 16 torenvalk 10

fazant 3 kwaker 2 tortelduif 200

fitis 9 kwartel 1 tuinfluiter 2

fuut 28 kwikstaartje 111 tureluur 2

gekraagde roodstaart 5 lijster 29 vink 28

gierzwaluw 123 loopeend 3 visdiefje 19

goudhaantje 9 meerkoet 154 vlaamsegaai 42

grauwe gans 62 merel 146 vuurgoudhaantje 4

groene specht 3 mus 86 waterral 1

groenling 5 muskuseend 42 waterhoen 76

grote mantelmeeuw 2 nijlgans 29 wilde eend 491

haan 1 noordse pijlstaartvogel 1 winterkoning 16

halsbandparkiet 176 ooievaar 2 wintertaling 2

havik 2 pimpelmees 89 zilvermeeuw 211

heggemus 11 postduif 152 zilverreiger 1

holenduif 4 putter 11 zomertaling 1

houtduif 627 ransuil 15 zwaan 156

houtsnip 95 reiger 53 zwarte zwaan 1

huiszwaluw 16 rietgors 1 zwartkop 14

ijsvogel 7 rietzanger 4

TOTAAL VOGELS: 6148

De Toevlucht
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AANTAL ZOOGDIEREN OPGEVANGEN IN 2019

bever 1 ruige dwergvleermuis 53

boommarter 4 spitsmuis 14

bunzing 12 steenmarter 1

dwergvleermuis 54 tweekleurige vleermuis 2

eekhoorn 6 veldmuis 5

egels 609 vos 13

fret 1 watervleermuis 1

haas 64 wezel 4

hermelijn 4 wild konijn 106

laatvlieger 12 woelmuis 5

meervleermuis 1 Overige

mol 4 schildpad 1

muis 81 vissen 110

TOTAAL ZOOGDIEREN: 1168

HELP ONS DE DIEREN HELPEN! 

DONEER NU!

toevlucht

Naar onze website  

https://www.toevlucht.nl/steun-ons/doneer

Doneer direct 
via uw bank!

of

www.toevlucht.nl



bij klachten zoals

verkoudheid, hoesten

of verhoging

 blijf thuis en laat je testen

Alleen wordt steeds meer samen. Maar dat 

kan alleen als we hier samen verstandig mee 

omgaan. Dus bij klachten zoals verkoudheid, 

hoesten of verhoging, blijven we thuis en 

laten we ons testen.

Ook bij milde klachten bel je    Ook bij milde klachten bel je    0800-1202

voor een afspraak bij jou in de buurt.  Alleen 

zo kunnen we elkaar beschermen en gaan 

er steeds meer deuren open. Kijk voor meer 

informatie op rijksoverheid.nl/coronatest
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