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KLEIN JANTJE,
Zo luidt de volksnaam van het winterkoninkje, een van de kleinste vogeltjes van ons
land. De grootte is circa 10 centimeter, het gewicht zo’n tien gram. Hij heet winterkoning, maar kan als insecteneter slecht tegen langdurige vorst- en sneeuwperiodes.
Ze kruipen dan in een klein aantal tegen elkaar om warm te blijven. Desondanks
gaan er toch nog veel dood.
Het parmantige vogeltje heeft vaak zijn staartje omhoog gericht. Verder is het een
kleine druktemaker met een roep als een ratelend wekkertje en een sprankelende
heldere zang. Deze dreumes kan vier tot zes nesten maken in heggen, struiken en
houtstapels. Het nest zit zelfs goed verborgen in rommelig hoekjes en schuurtjes.
Het is van binnen bekleed met veren, pluisjes en haren en bevat vijf tot acht eieren.
Dick A. Jonkers
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Van de voorzitter
U verwacht hier waarschijlijk een voorwoord van de voorzitter Gerard Glas. Gerard heeft
echter te kennen gegeven om gezondheidsredenen per direct af te treden. Wij zijn hem
zeer erkentelijk voor al het werk dat hij de afgelopen 20 jaar voor het Vogelhospitaal heeft
gedaan. Inmiddels zijn wij naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Het is alweer december. We sluiten dit 60e jaar in het bestaan van het Vogelhospitaal alweer bijna af. Er is weer van alles gebeurd. Natuurlijk was er de aandacht voor dit 60-jarig
bestaan. Dat hebben we vooral gedaan tijdens onze jaarlijkse open dag, op 11 juni jongstleden. Zie verderop in deze nieuwsbrief voor een impressie van deze dag.
De nieuwsbrief heeft een ander formaat gekregen waar we veel positieve reacties op hebben gekregen. Het biedt ons de mogelijkheid u nog beter te informeren over wat er allemaal in en rond het Vogelhospitaal speelt.
Dit jaar lijken we op een absoluut record aan aantal binnengebrachte vogels af te stevenen. De voornaamste redenen hiervoor zijn het sluiten van Vogelopvang Woudenberg en
de Vogelopvang Utrecht. Tevens hebben wij vogels moeten overnemen uit de vogelopvang in Soest, om te voorkomen dat deze moest sluiten. Ook de vogelgriep aan het begin
van het jaar en het ten gevolge hiervan sluiten van bijna alle opvangcentra in Nederland
hebben tot extra aanbreng geleid. Door het nemen van extra hygiëne maatregelen konden wij echter gewoon open blijven en hebben daardoor zieke en gewonde vogels uit
de andere centra kunnen opvangen. Het is lastig om ten tijde van het schrijven van dit
voorwoord al een inschatting te maken van het totaal aantal vogels dat dit jaar binnen
gebracht is, maar wij verwachten dat we rond de 5500 vogels uitkomen. Meer informatie
hierover vind u verderop in deze nieuwsbrief.
Mensen die ons Vogelhospitaal de laatste maanden bezocht hebben, hebben kunnen zien
dat er een verbouwing heeft plaats gevonden. We hebben een aanvang gemaakt met het
creëren van extra ruimte, in eerste instantie in de vorm van een kantoor en een nieuwe
ruimte voor onze was-en droogmachine. Deze verbouwing was mogelijk door een financiële injectie van een ons een warm hart toedragende stichting. Wij hebben nog verdere
verbouwingsplannen maar hiervoor zijn eerst extra inkomsten nodig.
Verbouwen heeft natuurlijk alleen zin als we niet in ons voortbestaan bedreigd worden. Hier is gelukkig geen sprake van.
We hebben in juni een nieuwe ontheffing van de provincie gekregen. Daarmee hebben we weer voldaan aan
de kwaliteitseisen die door de betrokken instanties
worden gesteld.
We gaan in 2018 weer vol goede moed aan
het werk om voor een goede en verantwoorde opvang van vogels te zorgen. Dit
is mede dankzij de bij ons werkende vrijwilligers, maar de beschikbaarheid van
voldoende vrijwilligers vraagt continu
onze aandacht.
Desondanks kunt U, maar kunnen
vooral de vogels, op ons rekenen.
Rest mij u allen prettige feestdagen en
een gezond 2018 toe te wensen.
Kees Tegelberg
Waarnemend voorzitter
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Snavelstaren
Het is medio augustus als ons Vogelhospitaal overspoeld wordt
door grote aantallen zieke, verzwakte en apathische merels.Het
merendeel van deze vogels overlijdt al vrij snel na binnenkomst of
is al overleden voor ze uit de dierenambulance komen.
Alle symptomen duiden op een ziekte, die enige jaren geleden volop het nieuws haalde. Na de vogelgriep en vogelpokken kan dit er
ook nog wel bij… We hebben sterk het vermoeden dat deze merels geïnfecteerd zijn met het usutuvirus, een virus dat voornamelijk merels en huismussen treft. Om ons vermoeden te bevestigen
worden er enkele gestorven dieren naar het pathologisch lab van
het Dutch Wildlife Health Center ( DWHC) gebracht. Uit de onderzoeksresultaten blijkt al snel dat onze vermoedens juist waren.
Inmiddels zijn er al tientallen besmette dieren op het Vogelhospitaal
binnengebracht. Bijzonder is dat er twee merels tussen zitten, die
ondanks alle symptomen in leven blijven. Ze moeten wel door ons
gevoerd worden, omdat ze zo ongecoördineerd bewegen, dat
zelfstandig eten niet lukt. Na een periode waarin we alles hebben
geprobeerd om deze vogels beter te maken hebben we helaas
moeten besluiten om ze in te laten inslapen. In overleg met het
DWHC zijn deze twee merels direct naar Utrecht gebracht voor
nader onderzoek. De eerste resultaten duiden inderdaad op een
besmetting met het usutuvirus.
Er wordt nu verder onderzoek gedaan door de Erasmus Universiteit Rotterdam, om er achter te komen waarom deze merels niet
stierven aan het virus. Het zou mogelijk kunnen zijn dat ze afweerstoffen hebben geproduceerd, die kunnen helpen in het begrijpen
en bestrijden van dit virus. Het is een schrale troost dat deze vogels
hun leven hebben gegeven in het belang van mogelijk duizenden
soortgenoten. We vinden dat we voor de komende jaren wel eventjes genoeg ziektes hebben gehad en hopen op een virusvrij nieuw
jaar. Vanuit het Vogelhospitaal wensen wij u alvast fijne feestdagen
en een mooi en vogelrijk 2018 toe!

Rondvaarten
door
Naarden
4

www.vestingvaart.nl
info@vestingvaart.nl
035 - 8880677

Raamzwaan
‘Herfststorm blaast zwaan door raam klaslokaal’ kopte menig nieuwsblad. Zelfs de regionale en landelijke televisiezenders grepen deze gebeurtenis aan om te berichten over de
eerste herfststorm van 2017.
Het is nog vroeg en iedereen zit met een kop warme koffie bij te
komen van het gure weer en de harde wind als plots de telefoon
gaat. De centralist van de dierenambulance Midden-Nederland
meldt ons, dat de ambulance een zwaar gewonde knobbelzwaan
aan het ophalen is en dat deze direct naar het Vogelhospitaal wordt
gebracht. Volgens de melding zou de zwaan hevig bloeden en was
hij al behoorlijk verzwakt. Het duurt dan ook niet lang voordat de
dierenambulance zich met de zwaan meldt bij onze medewerkers.
De vogel wordtdirect op de behandeltafel gelegd en onderzocht.
Al snel blijkt dat er een behoorlijke diepe vleeswond op de bovenarm van de zwaan zit. Glas heeft een ader geraakt en het dier
verliest daar behoorlijk wat bloed. Verder is z’n snavel en de knobbel daarbovenop opengereten door het glas dat op een haar na
zijn oog gemist heeft. Glasscherven en splinters zitten tussen de
veren, voorzichtigheid is dus geboden voor de behandelende medewerkers! Zoals dat altijd gaat bij dergelijke spoedgevallen, is het
belangrijk eerst alle verwondingen vast te stellen. Daarna kan worden begonnen met het aanpakken van de meest levensbedreigende verwonding. Dit is niet altijd het letsel dat het ernstigste bloedt.
Met daarop druk uit te oefenen, knijpen we de geraakte ader in
de bovenarm af, zodat we de wond kunnen schoonmaken en de
schade bekijken. Gelukkig zijn er geen belangrijke delen geraakt,
die het vliegen zouden kunnen beïnvloeden. Door de druk op de
ader kan het bloed stollen en kan worden overgegaan op het sluiten van de wond. Een aantal hechtingen verder ziet de wond er
keurig uit; de zwaan wordt echter merkbaar zwakker. Het besluit
valt om het slachtoffer eerst te stabiliseren. Door de grote hoeveelheid verloren bloed en alle commotie dreigt de zwaan in shock te
raken.
De zwaan krijgt vocht toegediend door middel van een infuus en
wordt daarna naar de ziekenboeg gebracht om tot rust te komen.

Al snel zit hij weer met de kop omhoog
en maakt een sterkere indruk. Vervolgens
moeten we nog even de wond op de knobbel hechten; het bloeden van de snavel is
al vanzelf opgehouden en hoeft verder niet
behandeld te worden. Om de zwaan wat te
ontzien krijgt hij medicatie tegen de pijn
en om een eventuele ontsteking tegen te
gaan. Ook helpt de medicatie de zwellingen te onderdrukken.
Na een week de wonden verzorgd te hebben, om ze schoon te houden, genezen
deze mooi. De zwaan heeft bij de botsing
wel neurologisch letsel opgelopen en daarin zien we helaas nog geen verbetering.
Z’n evenwicht is volkomen weg en hij rolt
telkens op z’n zij. Ook eten gaat niet goed,
omdat hij de voerbak niet zelf kan vinden.
We besluiten om de medicatie te verlengen
en hopen op een wondertje. Na nog een
week gaat de situatie eigenlijk alleen maar
verder achteruit, en we nemen het moeilijke besluit om de zwaan een laatste eer te
bewijzen en hem uit zijn lijden te verlossen.
Aan de inzet en hulp van de juf van basisschool De Ontdekking, de medewerkers
van de dierenambulance Midden-Nederland en onze eigen medewerkers heeft het
niet gelegen. Helaas moeten we accepteren dat wonderen je overkomen en niet af
te dwingen zijn.
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Wist u dat?!
De kracht die appelvinken in hun snavel
hebben verbazingwekkend is: er is een bijtkracht gemeten van meer dan 50kg. Dit is
900 keer hun eigen lichaamsgewicht.
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Wintertips
In de kou van de winter is het voor vogels belangrijk om warm te blijven. Wanneer een
vogel het koud heeft, gaat hij bol zitten. Een bol zittende vogel heeft z’n veren opgezet en
houdt daarmee lucht vast. Deze lucht wordt, door de lichaamstemperatuur van de vogel,
opgewarmd en zorgt voor een warme deken. Om deze warme deken te maken moeten
ze wel op temperatuur zijn. Vogels hebben een lichaamstemperatuur van ongeveer 40°
Celsius en om die te behouden moeten ze eten. In de winter kan het soms moeilijk zijn
om voedsel te vinden. Door de harde grond, sneeuw en ijswater, zijn een hoop voedselbronnen niet meer te bereiken en moeten ze op een andere plek hun voedsel zoeken. Om
de vogels door deze moeilijke maanden heen te helpen, kunt u ze bijvoeren. Hiervoor
hebben wij een aantal tips op een rij gezet.

1
2
3
4
5

Geef vetrijke voeding. Vet zit in veel noten, zaden en pitten; denk bijvoorbeeld aan zonnebloempitten of strooivoer. Pinda’s, vogelpindakaas en vetbollen zijn ook rijk aan vet. Zij
zijn erg geliefd bij de meeste vogelsoorten. Met dit voedsel zullen mussen, mezen, vinken,
lijsters, duiven, kraaiachtigen, maar ook spechten uw tuin bezoeken.

Trakteer de vogels eens op smakelijke insecten. Er zijn in winkels verschillende producten
verkrijgbaar waar insecten in verwerkt zitten. Dit kunnen insectenkorrels zijn, vetbollen of
gevulde kokosnoten. Levende insecten, zoals meelwormen en regenwormen , zullen veel
vogels zeer waarderen. Geef echter niet te veel, want de meeste insecteneters schakelen
in de winter over op het eten van zaden.

Strooi het voedsel niet over de grond. Voedsel dat op de grond ligt wordt nat en gaat
schimmelen. Ook houden de meeste vogels er niet van om op de grond te scharrelen omdat ze dan gemakkelijker door bijvoorbeeld een kat kunnen worden gepakt.
Het voer kan op een voederstandaard of tafel worden gelegd. Vetbollen, pindazakjes en
kokosnoten kunnen op diverse plekken in uw tuin opgehangen worden.

Voer kleine hoeveelheden. Wanneer er in grote hoeveelheden gevoerd wordt kan het
voer bederven door weersomstandigheden. Wat bedorven is laten de vogels liggen en
zij zullen dan ergens anders hun voedsel gaan zoeken. Wanneer bijvoorbeeld ’s ochtends
een klein beetje voedsel klaar wordt gelegd , kan dat later op de dag - als het op is - weer
worden aangevuld . Vogels komen sneller in tuinen waar het voedsel vers is, dan in een
tuin waar het voor de hele winter lang klaar ligt.

Geef vogels schaafsel van ijs of sneeuw. Wanneer water in een bakje wordt gegeven bevriest dit snel en dit zorgt dat een vogel er niet meer uit kan drinken. Als er ijs ligt, kan
een stuk ijs worden geschaafd en het schaafsel in een bakje gelegd. De vogels kunnen de
kleine stukjes ijs oppakken en zo hun vochtinname op peil houden. Wanneer er sneeuw
ligt, kan de vogel dit gewoon opeten. Vogels ondervinden, in tegenstelling tot mensen,
geen negatieve gevolgen van het eten van sneeuw. Wel kost het de vogel extra energie
om het te laten smelten.
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Ringonderzoek in het Vogelhospitaal
Het Vogelhospitaal draagt bij aan het wetenschappelijk onderzoek
dat in Nederland wordt uitgevoerd door het ringen van vogels.
Dat gebeurt in Naarden door Engbert van Oort, een gecertificeerde ringer. Het doel van het ringonderzoek is heel breed en beslaat
veel terreinen. Het gaat vooral om meer aan de weet te komen
over de overlevingskans van vogels, hoe oud zij kunnen worden
,hoe en waar ze naar toe trekken. In het onderzoek naar het bij het
eerst genoemde onderzoek speelt het Vogelhospitaal een rol . Het
is immers van groot belang om te weten hoe het de vogels vergaat
nadat zij in vrijheid zijn gesteld. Omdat zij individueel aan hun ring
herkenbaar is het mogelijk ze te volgen.
Wanneer geringde vogels later teruggevonden, of gevangen worden kunnen de meldingen en de bij het ringen verzamelde gegevens over conditie en leeftijd van de vogel worden geanalyseerd.
Hieruit kunnen onder meer conclusies worden getrokken, bijvoorbeeld over de overlevingskans. Er wordt ook gekeken of er nog
verder onderzoek kan worden gedaan om de resultaten te verklaren Het ringen gebeurt door het omleggen van een ring om de
poot van een vogel. De naadloze ring is gefabriceerd van metaal
of kunststof en voorzien van een inscriptie met een uniek identificatienummer en een contactadres (Vogeltrekstation Arnhem
Holland).
Er worden ook ringen met verschillende maten gebruikt,in verband met de sterk uiteen lopende pootdiktes. Zo is er voor een
minivogeltje als de goudhaan een ringetje met een doorsnede van
slechts twee millimeter en voor een reus als de knobbelzwaan de
grootste ring: drie-en twintig millimeter. Wanneer een vogel een
ring krijgt omgelegd, worden er verschillende gegevens verzameld. Er wordt gekeken hoe oud de vogel is, hoe groot en in welke
conditie de hij verkeert.
Dick A. Jonkers

Wist u dat?!
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Jaarlijks trekken meer dan 70 miljoen huiszwaluwen richting Afrika om te overwinteren. Ondanks de grote aantallen zijn de
belangrijkste overwinteringsgebieden nog
steeds niet bekend, het is net of deze vogel
in rook opgaat. In europa en noord-afrika
zijn er miljoenen geringd maar slechts van
20 daarvan is bekend waar ze ten zuiden
van de evenaar verbleven. De meeste waarnemingen zijn uit Zambia van vogels die
zeer hoog vlogen in kleine groepen en vrijwel buiten zicht. Dit doet vermoeden dat
deze vogels allemaal naar zeer grote hoogte vliegen en niet meer hoeven te landen.
Ergens in de onmetelijke ruimte van Afrika
is de lucht gevuld met huiszwaluwen.

Kinderbingo ongekend succes
Dit jaar kende onze Open Dag een primeur: de kinderbingo! Voor een euro mochten
kinderen een bingoballetje grabbelen. Het cijfer op dit balletje kwam overeen met een
mooie prijs. In tegenstelling tot de tombola voor volwassenen, is het bij de kinderbingo
altijd prijs! Naast de prijzen op de tafel, waren er troostprijzen voor de kinderen die een
balletje hadden getrokken waar geen prijs aan verbonden was. Zo ging geen enkel
kind teleurgesteld naar huis!
Natuurlijk waren er wel begeerlijke prijzen, waar kinderen meerdere keren
voor terugkwamen. We hadden bijvoorbeeld verschillende spinners op
tafel liggen, en dat was wel een paar bingopogingen waard! Maar sommige kinderen was het niet zozeer om de prijzen te doen. Een paar
meiden uit de buurt vindt het werk wat wij doen zo fantastisch, dat zij
bij hun buren langs zijn gegaan om kleingeld op te halen. Dit hebben
zij vervolgens uitgegeven bij onze bingo en bij andere kraampjes.
Deze dames verdienen natuurlijk een dikke duim in onze nieuwsbrief: bedankt meiden!
De kinderbingo was een groot succes; aan het eind van de dag hadden we bijna geen prijzen meer over. Deze wordt de komende Open
Dag dus zeker herhaald! Wil je bijdragen aan deze bingo? Leuke prijsjes mag je afgeven op het hospitaal tijdens onze openingsuren. Wellicht is er wel een ondernemer in de buurt die wat wil sponsoren?

Donateurs in actie
Door mevrouw van Zaane uit Blaricum werd op haar 70e verjaardag aan haar vriendinnen
gevraagd om een gift t.b.v. van het Vogelopvangcentrum. Het opgehaalde bedrag van €
350,00 maakte zij over aan het Vogelhospitaal.
Door Yvonne Rekers werd een gedeelte van haar jubileumuitkering t.b.v. € 400,00 ter beschikking gesteld en door haar werkgever overgemaakt naar onze bankrekening.
Tijdens Koningsdag werd door Meike Scherpel en May Bekouw een bedrag van € 86,25
opgehaald voor de verzorging van de vogels en overgemaakt naar onze bankrekening.
Allen bedankt voor deze leuke acties!
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WORKSHOP ‘VOGEL PLEEGOUDERS”
Ook komend jaar zullen we weer een workshop ‘Vogel pleegouders’ geven. Jaarlijks verzorgen we honderden, zo niet duizenden jonge ouderloze vogeltjes. Dit kunnen we natuurlijk
niet alleen, daarom zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om één ochtend, middag of avond
in de week mee te helpen. Het seizoen loopt meestal van begin april tot begin augustus. Voor iedereen vanaf 15 jaar die
ons hierbij graag wil komen helpen geven we een workshop.
Op deze avond zullen we je uitleggen hoe we deze hulpeloze vogeltjes helpen om uiteindelijk zelfstandig de vleugels
te kunnen uitslaan. De workshop zal op maart 2018 worden
gegeven. Ben je geïnteresseerd dan kan je jezelf opgeven
door een email te sturen naar info@vogelasiel.nl.

DE NATUUR
SLOOFT ZICH UIT
Ondersteunt de activiteiten
van hetVogelhospitaal

Dierenspeciaalzaak

Kees de Boer

voeders . kooien . benodigdheden
vogels . zaden
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035 691 02 30
Poststraat 21, 1401 EX Bussum
www.dierenspeciaalzaakkeesdeboer.nl
www.dierenwinkelbussum.nl

De aalscholver die zelf om hulp
kwam vragen
We vertellen wel eens dat de vogels niet zelf bij ons komen aankloppen als ze gewond zijn. Dankzij een wel heel slimme aalscholver kunnen we dat nu niet meer zeggen! De aalscholver in kwestie
was enkele weken voor dit voorval al door ons behandeld en wist
aan onze zorg te ontsnappen. Dagenlang zat hij op de steiger of in
de sloot en liet zich niet vangen om de tijdelijke ring om zijn poot
te verwijderen. Uiteindelijk was hij vertrokken met bestemming
onbekend.
Het eerste dat mijn collega dan ook dacht toen ze hem voor de
ziekenboeg zag zitten, met de ring nog om zijn poot, was dat ze
hem nu eindelijk kon vangen om de ring te verwijderen. Eenmaal
dichterbij gekomen met een net in de aanslag zag ze, dat hij niet
zomaar was teruggekeerd. Er stak namelijk een grote haak uit zijn
keel! Ze heeft de vogel toen gevangen en extra hulp laten komen.
Aalscholvers hebben een erg gevaarlijke snavel en zijn bepaald
geen kleine vogels; het verwijderen van de haak was dus zonder
assistentie nooit gelukt.

iedere dag lekker veel vis gevoerd om weer
op krachten te komen.
Al snel na zijn medicatie zagen we, dat hij
er weer klaar voor was om de vrijheid te
herkrijgen. Na het loslaten kon ik nog mooi
een foto maken voor hij van de steiger af
het water in dook. Hij zal altijd een scheve
linker mondhoek houden door het littekenweefsel, maar daar zal hij verder geen last
van hebben.
Laat dit wel een herinnering zijn voor iedereen om altijd spullen en afval van zichzelf
en, waar nodig, van anderen op te ruimen.
Zo houden we samen de natuur schoon om
dit soort gevallen te voorkomen.

Toen we eenmaal de aalscholver konden onderzoeken, zagen we
hoe groot het kunstaas was. Zijn hele keel was geblokkeerd en hij
kon daardoor niet meer eten. We hebben in eerste instantie de haak
die van binnenuit door z’n huid heen naar buiten stak afgeknipt. De
meeste haken hebben een weerhaak, en zijn dus zonder de punt af
te knippen niet te verwijderen. Vervolgens konden we goed in de
snavel kijken naar plekken waar nog meer haken zaten. Een haak
met drie punten zat nog vast in zijn linker mondhoek; heel voorzichtig zijn we met een pincet aan de slag gegaan en konden zo de
haak losdraaien.
Nadat alle haken uit zijn snavel waren verwijderd merkten we duidelijk, dat het een bevrijdend gevoel gaf aan de aalscholver. We
hebben hem op een kuur van pijnstilling en antibiotica gezet en
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Groeten uit...
Op zich is het niet bijzonder dat we gebeld
worden om advies over gevonden vogels.
Toch waren we even verrast door het
verhaal van een van deze bellers . De mevrouw aan de telefoon vertelde dat ze een
jong vogeltje in huis had. Haar tuinman had
een jonge vogel onderweg gevonden en mee
naar haar huis genomen en aan haar kinderen
gegeven als cadeau. Aangezien ze niet wist waar
het vogeltje thuis hoorde, wilde ze advies om deze jonge, voor haar onbekende vogel op te voeden en als hij groot genoeg was
weer terug in de natuur te zetten. Tot zover niks bijzonders!

“Het bleek om een jonge
Gekraagde roodstaart te gaan”
Vanzelfsprekend vertellen wij dat men een jonge vogel beter bij een opvangcentrum voor vogels kan brengen, omdat de zorg daarvoor niet altijd eenvoudig is. De dame aan de andere kant van de lijn wist ons te vertellen, dat ze bij
haar in de buurt geen opvangcentra voor vogels hadden en dus echt zelf aan de
slag moest. Ze belde vanuit Rwanda (Afrika) en dat is inderdaad een beetje uit de
buurt! Omdat iedere vogel specifieke voedingseisen heeft, hebben we gevraagd of
ze een foto kon mailen, zodat wij konden zien welke vogelsoort het was en hoe oud deze
vogel was.
Het bleek om een jonge Gekraagde roodstaart te gaan. We hebben zoveel mogelijk adviezen gegeven en hopen dat de vogel, als hij uiteindelijk oud genoeg is, met een beetje van
onze hulp weer losgelaten kan worden.

Wist u dat?!
Een pestvogel op 1 dag tussen de 600-1000
bessen eet, dit is tweemaal zijn lichaamsgewicht.
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Wie wil er nou nog vrijwilliger worden?
Er zijn tientallen redenen te bedenken waarom vrijwilligerswerk
niet bij jou past. In ons drukke bestaan blijft er al zo weinig tijd
over voor de leuke dingen in ons leven. We hebben een drukke
baan, sporten, onderhouden onze sociale contacten en dan zeker
ook nog eens een verplichting aangaan als vrijwilliger. Toch kan
vrijwilligerswerk je meer geven dan het van je vraagt. Uit eigen
ervaring kan ik vertellen dat ik rust en voldoening vond in het vrijwilligerswerk. Op het Vogelhospitaal zal je geen collega’s vinden
die met tegenzin naar het werk gaan. Die op maandag klagen dat
het weekeind te kort was en op donderdag de werkweek te lang.
Werkdruk zal je ook zeker niet vinden bij vrijwilligerswerk, een ieder werkt naar vermogen en alle beetjes helpen. Je ontmoet er
tientallen mensen die allemaal een andere achtergrond en interesse hebben, een enorme verrijking van je kennis en sociale interacties. Daarnaast heb je altijd iets interessants te vertellen bij
het kopieerapparaat of op een verjaardag. Zeg nou zelf, hoeveel
mensen ken jij die een ijsvogel in hun handen hebben gehad of
een jonge bosuil hebben gevoerd?
Of je nu gek bent op vogels of misschien wel helemaal niet, we
hebben vast en zeker een vacature die bij jou past. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat we jou te bieden hebben stuur dan even
een email naar info@vogelasiel.nl of kijk op onze website www.
vogelasiel.nl/vrijwilliger-worden.html

Kledinginzameling STOPT!
De afgelopen jaren hebben wij oude kleding ingezameld middels een container op ons
terrein. Deze inzamelactie werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Dierenlot. De laatste jaren zijn de prijzen die wij krijgen voor een kilo kleding echter meer dan gehalveerd.
Helaas moeten we constateren dat het niet meer lonend is om de oude kleding in te zamelen en hebben wij de kledingcontainer verwijderd We zijn u dankbaar voor alle kleding
die we van u mochten ontvangen. Met de opbrengsten hebben we toch heel wat vogeltjes weten te redden.
Wel ontvangen we nog graag uw oude handdoeken, theedoeken en washandjes! Deze
worden door ons gebruikt bij de verzorging van de vogels.

Verhuisd? Stuur ons even een berichtje
Regelmatig komt het voor, dat verzonden nieuwsbrieven terug komen met de aantekening, dat de geadresseerde is verhuisd. Voor ons en u natuurlijk vervelend. Wilt u daarom
als u verhuisd bent of gaat verhuizen ook onze stichting een adreswijziging toesturen? U
kunt uw adreswijziging ook doorgeven via onze website met het adreswijzigingsformulier dat u vindt onder het tabblad voor donateurs.
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Jaaroverzicht 2017
In totaal hebben we tot 20 november 2017 al 5441 vogels opgevangen, verzorgd en weer
uitgezet. Of in het geval van de huisdiervogels een nieuwe eigenaar gezocht. Voor de
huisdiervogels ontvangen we een bijdrage vanuit de gemeente waar de vogel gevonden
is.
HUISDIEREN

WILDE VOGELS

Houtduif
Merel
Ekster
Kauw
Turkse tortel
Wilde eend
Stadsduif
Koolmees
Knobbelzwaan
Spreeuw
Zwarte kraai
Gaai
Pimpelmees
Gierzwaluw
Kokmeeuw
Meerkoet
Grote bonte specht
Zanglijster
Grauwe gans
Roodborst
Heggemus
Buizerd
Vink
Aalscholver
Kleine mantelmeeuw
Waterhoen
Winterkoning
Zwartkop
Zilvermeeuw
Fuut
Holenduif
Scholekster
Blauwe reiger
Staartmees

1196
698
324
274
263
227
161
132
116
114
111
101
93
81
61
59
51
46
45
41
40
34
28
26
25
24
20
20
18
17
17
16
13
13

Havik
Houtsnip
Sperwer
Boomklever
Stormmeeuw
Witte kwikstaart
Appelvink
Boomkruiper
Kerkuil
Putter
Kleine karekiet
Ijsvogel
Bergeend
Bosuil
Nijlgans
Tjiftjaf
Kuifeend
Groenling
Ooienvaar
Goudhaantje
Beflijster
Kievit
Vuurgoudhaan
Waterral
Grasmus
Kolgans
Jan van Gent
Baardman
Smelleken
Brandgans
Sprinkhaanzanger
Koperwiek

11
10
10
9
9
9
8
8
7
7
7
6
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Onbekend

4

TOTAAL

4659

Kramsvogel
Steenuil
Ringmus
Roerdomp
Koekoek
Keep
Velduil
Gele kwikstaart
Spotvogel

1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAAL

359

RODE LIJST VOGELS

Huismus
Huiszwaluw
Boerenzwaluw
Ransuil
Torenvalk
Grote lijster
Kneu
Goudplevier
Grote karekiet
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277
28
24
10
4
3
2
1
1

Postduif
Hoender
Sierduif
Grasparkiet
Agapornis
Boerengans
Kanarie
Valkparkiet
Kwartel
Diamantduif
Turquoisineparkiet
Pekingeend
Soepeend
Goudfazant
Zebravink
Kakariki
Indische loopeend
Halsbandparkiet
Lori
Edelpapegaai
Boerenkwaker
Aziatische Steenpatrijs
Grijze roodstaartpapegaai
Stanley rosella
Pracht rosella

204
70
57
23
12
10
10
8
6
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAAL

423

L
A
A
T
O
T

1
4
4
5

Een nieuwe behandelkamer
We hebben onlangs een deel van onze verbouwingswensen gerealiseerd. Een ruimte waar onze wasmachine en droger in kunnen worden geplaatst en een kantoor en vergaderkamer zijn nu
een feit. Jarenlang hadden onze beheerders een bureau staan in
de centrale ruimte die tevens dienst deed als kantine, presentatieruimte en vergaderzaal. U kunt zich voorstellen dat dit niet de
meest ideale situatie was, ook vergaderde het bestuur in deze
ruimte met alle ongemakken van dien. De noodzaak voor een kantoor en vergaderkamer zal u duidelijk zijn. Het verplaatsen van de
wasmachine en droger was noodzakelijk om de ruimte vrij te maken waar ze nu in staan. Daardoor kunnen we verder met onze andere plannen, een nieuwe behandelkamer, receptie en extra toilet.
Om de toenemende stroom hulpbehoevende vogels het hoofd te
kunnen blijven bieden is deze verbouwing noodzakelijk. We merken de laatste jaren dat een behandelkamer vol publiek niet ten
goede komt aan de eerste zorg voor de dieren. Het is eerder regel
dan uitzondering dat in het hoogseizoen er meer dan tien mensen
in onze behandelkamer staan te wachten. Het is van belang dat
onze medewerkers rustig een dier kunnen onderzoeken en behandelen. De receptie moet dit probleem in de toekomst gaan opvangen. Het is dan aan de bezoeker die een vogel brengt of deze
de vogel afgeeft bij de receptie, of wil wachten tot ze aan de beurt
zijn. Ook kunnen we bij de receptie een winkel inrichten voor de
verkoop van leuke vogelspulletjes en voedsel voor de tuinvogels.
Het zal u duidelijk zijn dat deze mogelijk extra inkomsten meer
dan welkom zijn. Het Vogelhospitaal is er trots op dat we toonaangevend kunnen zijn op het gebied van de hulp aan vogels.

Onze medewerkers zijn zeer bekwaam en
werken hard om hun kennis steeds verder
uit te breiden. Een nieuwe behandelkamer
waar zij de mogelijkheid hebben om het
beste uit zichzelf te halen is daarbij van belang. De plannen liggen klaar en we staan
te trappelen om aan de slag te gaan. We
hebben echter nog een deel van de benodigde financiën nodig alvorens we kunnen
beginnen. Hiervoor zijn we nog op zoek
naar één of meerdere sponsoren die zich
aan deze verbouwing willen verbinden.
Bent u of kent u iemand die ons kan helpen om deze wens te vervullen dan informeren wij u graag over de mogelijkheden.
Maar ook als u een kleinere bijdrage wilt
leveren dan zijn er genoeg wensen die u
kunt vervullen. De twee behandelkrukken
die nodig zijn kosten €100,00 per stuk, een
goede weegschaal om de grotere vogels
te wegen kost €256,00 en een goede behandeltafel kost ongeveer €2100,00. Medische instrumenten variëren van €23,00 tot
€125,00, een complete wensenlijst kunt u
telefonisch op tel.nr. 035-6945658 of per
email info@vogelasiel.nl aanvragen.

Wist u dat?!
Huismussen en ringmussen al in de herfst
hun partner voor het komende jaar kiezen, dit heeft te maken met hun koloniale
aard: nieuwe rekruten worden in de herfst
toegelaten. De mannetjes zingen in de
ochtend nabij de nesten. Het zingen lokt
de vrouwtjes en zo worden de nieuwe paren gevormd. Einde herfst eindigen deze
ochtendsessies en zijn de nieuwe partnerschappen gevormd en blijven intact tot het
voorjaar.
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Handige uitvindingen
In navolging van het succes van verleden jaar hebben leerlingen
van het Goois Lyceum zich opnieuw gebogen over één van onze
‘problemen’. In Nieuwsbrief 47 lieten we u één van de prototypes
zien van een spalk voor vogels ,die een hoge breuk in het bovenbeen hebben.
Dit jaar stelden we de leerlingen voor de volgende uitdaging: bedenk een oplossing voor het behandelen van een vogel door één
persoon. De leerlingen kregen op het Vogelhospitaal een presentatie te zien , waarin we het probleem aan hen voorlegden. Daarnaast hadden we een pakket van eisen, waaraan het prototype
moest voldoen. Denk hierbij aan hygiëne, formaat, geschikt voor
diverse soorten vogels en natuurlijk het welzijn van de vogel. Bij
de tussentijdse evaluatie kwamen er al heel wat spannende en vernieuwende ideeën over tafel.
Geholpen met onze feedback konden de leerlingen aan de slag,
om uiteindelijk op 7 november hun prototype aan ons te presenteren. Er waren acht groepjes leerlingen, waarvan de meesten toch
wat onwennig uit de doeken deden waarom hun ontwerp het beste was. Het is leuk om te horen wat de gedachtegang is achter de
ontwerpen, en eerlijk is eerlijk, er zaten soms best praktische din-

gen tussen. Aan ons de lastige taak om ze
te beoordelen op vlakken als presenteren,
originaliteit, uitvoerbaarheid en het voldoen aan onze eisen.
Voor ons staken er twee boven de rest uit;
we hebben voor u de foto’s bij dit artikel
geplaatst. Het ene ontwerp maakt gebruik
van klemmen, waarbij voor de poten verschillende maten openingen zijn, en klemmen om de vleugels in vast te zetten. Het
andere ontwerp maakt gebruik van bandjes die over een frame kunnen worden gespannen. Door de positie van de pennen
kunnen kleine, maar ook grote vogels zo
geïmmobiliseerd worden. Op 17 november
zal de volgende klas zich op deze opdracht
gaan storten en we zijn dan ook weer reuze
benieuwd naar de ontwerpen die zij voor
ons gaan maken!

Bijzondere terugmeldingen
Op 18 juli krijgen we één van Dick Jonkers zijn ‘kinderen’ over de vloer. Deze buizerd was
13 jaar geleden op 5 juni door hem geringd in Huizen als nestjong. De buizerd is weer in
goede gezondheid losgelaten.
Op de kemphaanstraat in Almere wordt een wilde eend gezien met een vaste pootring.
Laten we deze woerd nou drie jaar geleden hebben geringd bij de Kemphaan in Almere.
Deze wilde eend behoorde tot een groepje wilde eenden die in onze uitwenkooi bij de
Landgoedwinkel zaten.
Van een geringde kleine mantelmeeuw die door ons behandeld moest worden weten we
inmiddels dat deze op 23 juni 2012 als kuiken is geringd in Rotterdam. Gelukkig konden
we ook deze vogel weer gezond uitzetten.
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Prijsuitreiking
Op de Open dag van het Vogelhospitaal op 11 juni 2017 werden de
bezoekers uitgenodigd om een enquêteformulier in te vullen. Hiermee wilden wij meer inzicht krijgen in wat men van de Open Dag
vindt en of men bekend is met het werk van het Vogelhospitaal.
Het merendeel van de bezoekers wist inderdaad wel ongeveer wat
het Vogelhospitaal doet en wist het ook te vinden op internet en
Facebook!
Het grootste aantal gaf aan het kijkje achter de schermen van het
Vogelhospitaal leuk te vinden, gevolgd door de natuurmarkt, de
vogelvaart, de kinderactiviteiten en de tombola. Opvallend was
dat het aantal kinderen ongeveer de helft was van het aantal volwassenen. Het aantal donateurs dat de Open Dag bezocht was
maar 22% van het totaal aantal bezoekers. De antwoorden en de
suggesties zullen meegenomen worden in de door het bestuur te
houden evaluatie.
De bezoekers die een enquêteformulier hadden ingevuld maakten kans op het winnen van een tablet, beschikbaar gesteld door
Brightnew. In de bestuursvergadering van 27 juni werd door onze
voorzitter de winnaar uit de stapel enquêteformulieren getrokken.
De winnares was mevrouw van der Haar uit Bussum. Op 6 juli werd
aan haar de prijs uitgereikt door onze penningmeester.

Meet and Match
9 oktober jl. werd voor de 8e keer het Meet & Match Diner in Gooise Meren gehouden. Ook wij waren weer van de partij in de hoop
dat dit een aantal matches zou opleveren. Dit keer was Spant! de
gastheer, en dat hebben ze voortreffelijk gedaan!

doen beseffen dat onze website qua professionaliteit nog een stapje beter kan, en
de komende maanden gaan wij hieraan
werken. Bedankt Marc!

Tijdens het Meet & Match Diner schuiven ondernemers en maatschappelijke instellingen aan tafel, om onder leiding van een tafelvoorzitter matches te sluiten. Deze matches bestaan uit een
afspraak tussen twee of meer partijen waarbij, met gesloten portemonnee, maatschappelijke meerwaarde wordt geleverd. Het is
ook een mooie gelegenheid om te netwerken en elkaar te inspireren.

In januari sloten we bij het Maatschappelijk Diner in Huizen een duomatch met De
Boerderij en Bakkerij Kruijmer. Met het bestuur hebben we afgelopen mei vergaderd
in de prachtige Boerderij in Huizen, met
heerlijke speculaasjes van overbuurman
Kruijmer. De locatie is prachtig, en ondanks
de ligging goed te vinden, de vergaderruimte is prettig en sfeervol ingericht. Het
Vogelhospitaal heeft in alle rust kunnen
vergaderen en kon altijd even iemand aanspreken met vragen. Al met al een locatie
waarvan we iedereen kunnen aanraden
om daar een keertje te vergaderen. Bedankt Hella en Lucas!

Dit jaar hebben we weer een paar mooie matches gemaakt. Over
de inhoud van deze matches vertellen we jullie een volgende keer!
Ze zijn namelijk nog niet helemaal afgerond. Wel kunnen we wat
vertellen over onze matches van het afgelopen jaar.
Vorig jaar sloten we in Naarden een match met Marc van Vliet, van
UXseo. Hij deed een quickscan van onze website waardoor we een
aantal verbeteringen konden doorvoeren. Zijn advies heeft ons
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Zonovergoten open dag
Ieder jaar kijken we in
de laatste dagen voorafgaand aan onze open
dag gespannen naar het
weerbericht. Het was nog
even spannend, maar uiteindelijk werden we getrakteerd op een heerlijke zomerse dag, misschien zelfs iets aan
de warme kant. Dit jaar vierden we
tevens ons 60 jarig bestaan, voor alle
donateurs stond er daarom een gebakje
klaar. Ook Gooise Meren wethouder Gerben Struik vereerde ons met een bezoekje.
Terwijl zijn kinderen zich prima vermaakten op het springkussen, bij de kinderbingo en voor de zoveelste keer met de rondvaartboot mee wilden, nam Gerben nog
even het woord en feliciteerde de stichting, bezoekers en vrijwilligers met het 60
jarig bestaan.
De bezoekers aan onze open dag konden
zoals gebruikelijk een kijkje nemen achter
de schermen, en aan (jonge) vogels was

er geen gebrek. Voor het eerst hadden we
dit jaar alle kooien voorzien van informatiekaarten waarop de vogels te zien waren
die in de kooien zaten. Het bleek een gouden greep en zal zeker een vervolg krijgen.
De natuurmarkt was als vanouds gezellig al
misten er helaas een paar vaste organisaties. De boot van de Vestingvaart, die al een
aantal jaren de vogelvaartocht verzorgen
heeft de hele dag vol gezeten. De opbrengsten van de kaartverkoop van de vaartocht
worden in zijn geheel geschonken aan het
Vogelhospitaal. Inmiddels is onze tombola
‘de kip met de gouden eieren’ tot een vaste
waarde geworden en de prijzenpot puilde dit jaar letterlijk uit. Wij willen ook nog
graag even alle sponsors bedanken voor
hun bijdrage aan deze geweldige prijzenpot. Mede dankzij deze gulle gevers bleef
er na de open dag een leuk bedrag over
voor de opvang en verzorging van de vogels. Heeft u deze open dag gemist, op
zondag 10 juni 2018 bent u weer van harte
welkom op onze jaarlijkse open dag.

Sponsor een kooi !
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Op het Vogelhospitaal verblijven de vogels een tijdje in een uitwenkooi waarin ze weer
wennen aan het buitenleven. Wij bieden de mogelijkheid om als particulier of bedrijf een
kooi te sponsoren. Voor de kosten van slechts € 250,00 per jaar hoeft u het niet te laten.
Voor meer informatie: beheerder@vogelasiel.nl

Contact
Openingstijden
1 augustus - 31 maart
maandag t/m zondag : 10.00 - 16.00 uur
1 april - 31 juli
maandag t/m zondag : 10.00 - 16.00 uur en 19.00 - 21.00 uur
Heeft u een vogel gevonden, dan kunt u deze zelf bij ons langs brengen, of de regionale dierenambulance inschakelen. Indien u buiten onze openingstijden een vogel heeft gevonden, dan kunt u deze in onze nachtopvang
achterlaten. Is de vogel gewond, neem dan contact op met de dierenambulance.
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035-6830300
Dierenambulance Midden-Nederland
088-8113340
Dierenambulance Flevoland			06-36293327

Zegels of spaarpunten

Misschien heeft u net als ik thuis ergens in een keukenlade een stapel zegels of andere spaarpunten liggen waar u niets meer mee
doet. Zeker in deze maanden geven veel bedrijven spaarzegels en
soms heeft u er niet voldoende om een kaart mee vol te krijgen, of
u komt niet meer bij die supermarkt waar u al een halve kaart vol
van had gespaard. Nu krijgen we op het Vogelhospitaal wel vaker spaarpunten aangeboden. Inmiddels hebben we er al aardig
wat en kunnen we deze spaarpunten inwisselen tegen producten of contanten. Heeft u nog spaarzegels over waar u niets mee doet dan
kunt u ons er blij mee maken. Of het nu zegels zijn van de kaasboer op de markt of
de Albert Heijn alle nog geldige spaarpunten zijn welkom. Alle kleine beetjes helpen
en uw niet gebruikte spaarpunten of zegels stellen ons in staat om weer een vogel te redden. U kunt de zegels
in een enveloppe aan ons toesturen of persoonlijk afgeven op het Vogelhospitaal. Ons adres is Burgemeester
J. Visserlaan 1, 1411BR Naarden.

Educatie

Op afspraak kunnen wij een presentatie met aansluitende rondleiding voor u verzorgen. Voor meer informatie of andere mogelijkheden kunt u contact opnemen met de
beheerder via beheerder@vogelasiel.nl of telefonisch op 035-6945658
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WIST U DAT
Winterkoningen in de winter
hun territoriale gedrag even
overboord zetten. Om warm te
blijven tijdens koude nachten
kruipen ze samen in slaapholen
of nestkasten. Er zouden eens 60
winterkoningen opeengepakt
zijn gezien in één mezenkast.

