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Draaihals
Een draaikont kent vrijwel iedereen in zijn
omgeving. Het zijn mensen, die niet stil
kunnen zitten, of steeds weer van mening
veranderen. Maar wat is nu een draaihals? In
het Vogelhospitaal is er onlangs een afgeleverd; dat gebeurt maar zelden. Het is dus
een vogel, een heel aparte.
Lees meer op pagina 8

2

| NieuwsBrief

Erik Bruinning
Judith van Bruggen
Eline van den Bosch
Lisa van der Staaij
Samantha Mager
Celine Prins
Dennis Bruinning

Veterinair adviseurs
Vogelkliniek Rijnlaan
Dierenkliniek IJburglaan
Dierenarts De Krayenhoff

Rob van Zon
Carreen Loriaux
Agnes de Graaf

Fotoverantwoording
Roelof Molenaar
Larisa Landré
Marc den Hartog
Erik Bruinning
Eline van den Bosch
Anne Kristie Hoogbruin
Kees Bruinning

Omslag, pag. 2, 8
Pag. 3, 18,19
Pag. 7
Pag. 11
Pag. 9,14
Pag. 15
Pag. 16

Van de voorzitter

2020 was, en is ten tijde van dit schrijven nog
steeds, een raar jaar. Wij begonnen het nieuwe
jaar met een gesloten poort en na opening in
maart kwamen we meteen terecht in de rollercoaster van corona, later aangevuld met de
vogelgriep. Deze gebeurtenissen hebben het
hele jaar ons leven en werken bepaald. Tot de
dag van vandaag.
Één van de dingen die waarschijnlijk het gevolg zijn van corona is de forse stijging van het
aantal voor opvang aangeboden vogels. In 2019
hadden we al een record van 6000 vogels; dit
jaar wordt de 7000 gehaald. We denken dat
dit komt doordat mensen vaker de buitenlucht
opzoeken en vogels vinden.
Het één en ander heeft gevolgen gehad voor
onze bedrijfsvoering. Het was lastig om in deze
periode vrijwilligers te vinden, dus moesten
wij ‘helpende handjes’ inhuren om de grote
hoeveelheid vogels op te vangen. Naast de
genomen coronamaatregelen werden wij ook
geconfronteerd met stijgende kosten van medische hulpmiddelen zoals rubber handschoenen.
Corona betekent voor ons een fors financieel
verlies.
De vogelgriep heeft ons gedwongen verdere
maatregelen te nemen. Inmiddels hebben wij al
meerdere slachtoffers van de vogelgriep aangeboden gekregen.

Als gevolg van alle coronamaatregelen konden
we de jaarlijkse Open Dag in juni niet door laten
gaan. Als alternatief hebben we een digitale
Open Dag georganiseerd en deze op ons Youtube-kanaal gezet. Dit heeft veel positieve
reacties opgeleverd. De video is nog steeds
te bekijken op ons youtube-kanaal of via onze
website.
Om weer een financieel gezonde organisatie
te worden en te voldoen aan de wetgeving
wordt er op landelijk, provinciaal, regionaal en
gemeentelijk niveau overlegd met overheden.
De huidige wetgeving houdt geen rekening met
specifieke kenmerken van wildopvangcentra.
Het verzoek voor een structurele vergoeding
van gemeentes om ons werk te kunnen voortzetten is een langlopend traject, zeker in deze
coronatijd. We hebben er onze handen vol aan.
In de nieuwsbrief worden alle bovenstaande
punt en nog veel meer andere gebeurtenissen
uitgelicht.
Ik wil hier niet onvermeld laten dat ons bestuur
met vijf personen weer op volle sterkte is.
Afgelopen jaar zijn twee nieuwe bestuursleden
toegetreden. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief
aan u voor.
Wat ook vermeld moet worden is de inzet van
het operationele team en onze vrijwilligers.
Zonder hen zouden we het Vogelhospitaal niet
draaiende kunnen houden. Zij doen fantastisch
werk.
Ik sluit dit voorwoord af door u hartelijk te
bedanken dat u het ook dit jaar weer mogelijk
hebt gemaakt die vele duizenden vogels de
zorg te geven die ze verdienen. Zonder onze donateurs, sponsoren en relaties zouden we niet
in staat zijn ons mooie werk voort te zetten.
Dan rest mij u allen onder de corona-omstandigheden prettige feestdagen en een zo gezond
mogelijk 2021 toe te wensen.
Tekst Kees Tegelberg |
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2020 is in alle opzichten een turbulent jaar
voor ons geweest. We begonnen het jaar met
een opnamestop als gevolg van een controle
door de NVWA. Halverwege maart konden
we eindelijk de deuren weer open zetten
voor onze gevederde vrienden. We hadden de
heropening al helemaal in kannen en kruiken,
een feestelijk tintje met wat genodigden en
pers. Toen was daar ineens de persconferentie
van onze minister president: corona was ook
in Nederland vastgesteld en bijeenkomsten
werden verboden. Dus onze deuren open maar
Nederland in een lockdown. De maatregelen kwamen hard aan op het Vogelhospitaal.
Stages werden afgezegd en ook vrijwilligers
durfden niet meer te komen; dit allemaal met
ons hoogseizoen voor de deur. Daarnaast
moesten we onze medewerkers anders gaan
inroosteren om de continuïteit te waarborgen.

Tekst Erik Bruinning

Snavelstaren

lijken te hebben. Voor het eerst in mijn elf jaar
als beheerder worden we hiermee geconfronteerd. Diverse vogels worden voor onderzoek
ingestuurd naar het CVI (Centraal Veterinair Instituut); deze blijken allemaal besmet met het
vogelgriepvirus. Bovenop de coronamaatregels
zoals mondkapje als je samen in een ruimte
werkt, afstand houden en handen ontsmetten,
komen nu ook de vogelgriepmaatregelen. Dit
betekent dat een mondkapje altijd gedragen
dient te worden, handschoenen verplicht zijn
en ruimtes grondig ontsmet moeten worden.
Gelukkig hebben we weer een geweldig team
vrijwilligers dat hun uiterste best doet om
alle vogels de best mogelijke zorg te bieden.
Persoonlijk sluit ik dit jaar zo snel mogelijk af
en laten we alle ellende achter ons. Ik wil u bedanken voor de steun die we van u ontvingen
het afgelopen jaar. Niet alleen de broodnodige

Gelukkig hebben we weer een geweldig team vrijwilligers dat hun
uiterste best doet om alle vogels de best mogelijke zorg te bieden.
Of het nu aan corona heeft gelegen weten we
niet maar we werden overstelpt met vogels
die onze hulp nodig hadden. Aan het eind van
het broedseizoen hadden we al meer vogels
opgevangen dan in het hele jaar daarvoor.
En dan als we eindelijk onze draai gevonden
hebben met alle coronamaatregelen komen er
ineens vogels binnen die het vogelgriepvirus
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financiële steun van u als donateur, maar ook
de vele warme woorden die velen van u uitspraken toen het met ons wat minder ging. De
vele telefoontjes, e-mails en commentaren op
social media hebben ons het gevoel gegeven er
niet alleen voor te staan. Wij kijken er naar uit
om ook in 2021 weer met veel liefde en passie
ons te ontfermen over onze vogelpatiënten.

Alternatieve
open dag
Door corona gaat er dit jaar veel niet door. Zo ook onze jaarlijkse open dag in juni. We wilden het moment echter niet stilletjes
voorbij laten gaan, en hebben besloten tot een virtuele open
dag: een video met een rondleiding door het Vogelhospitaal,
interviews met medewerkers en partners én informatie over
onze werkzaamheden.
We kunnen onze alternatieve open dag een succes noemen.
Ruim 650 mensen bekeken de video op YouTube en vele kijkers
maakten een donatie over. Dankzij deze donaties konden we
een verdubbelaar aanvragen bij Stichting Dierenlot, waarmee
de opbrengst binnen enkele weken bijna € 3000,- bedroeg.
Heb je deze video nog niet bekeken? Ga dan snel naar onze
website vogelasiel.nl en neem een kijkje in de ziekenboeg,
couveuseruimte en de voedselkeuken, hoor van onze bestuursleden en medewerkers, de gemeente én lid van het Comité van
Aanbevelingen Marijke Helwegen en leer waarom en hoe wij
het werk doen wat we doen. Aan het eind van de video kun je
makkelijk een donatie overmaken.

Tekst Larisa Landré
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Wil jij ons

Vrijwilliger
bij het
vogelhospitaal

ook mee

Stuur dan

helpen?!

een mail

vrijwillig

naar Judit

h via:

erswerk@

vogelasi
e

l.nl

Met een jaarlijks groeiend aantal vogels neemt ook het aantal werkzaamheden toe. Rond de kern van een klein aantal vaste medewerkers is er daarom
gelukkig een groep vrijwilligers, die essentieel zijn om de opvang draaiende te
houden. En er is veel te doen bij het Vogelhospitaal! Natuurlijk is er de groep die
zich bezighoudt met de opvang en verzorging van vogels; deze zorgen ervoor
dat iedere ochtend alle hokken in de ziekenboeg en couveuseruimte worden
schoongemaakt en dat alle vogels vers eten en schoon drinkwater krijgen. Ook
de uitwenkooien worden dagelijks schoongemaakt.

In het voorjaar is er een extra dagtaak weggelegd voor het voederen van alle jonge vogels
die binnenkomen. Deze vogeltjes krijgen elke
30 tot 60 minuten voeding.
Maar er is veel meer te doen! Het is goed te
weten dat er ook tal van werkzaamheden
daaromheen plaatsvinden. Dat begint al bij de
receptie waar bezoekers worden ontvangen
en vogels worden aangemeld. Daarnaast krijgt
elke vogel die binnenkomt een genummerde
ring en wordt zijn hele verblijf bij het hospitaal
vastgelegd. Met deze gedetailleerde administratie krijgen we goed inzicht in aantallen,
soorten en statistieken om onze opvang te
verbeteren en in te richten. Daarnaast zijn er
diverse andere administratieve taken zoals
het bijhouden van bestanden met donateurs,
projecten, leveranciers, verwerken van bankgegevens en het inboeken van rekeningen.

Ook zijn er allerhande klussen in het gebouw
of op het terrein die variëren van schoonmaken tot reparaties en algemeen onderhoud. Er
is nooit gebrek aan werk voor vrijwilligers!
Tenslotte is er op het gebied van sponsoring,
communicatie en educatie veel ruimte om bij
te springen. Jaarlijks weten duizenden bezoekers het Vogelhospitaal te vinden. Waaronder
veel scholen en organisaties die graag uitleg
krijgen over de activiteiten van het Vogelhospitaal, en de bijdrage die het levert aan de
leefbaarheid en biodiversiteit in de regio.
Kortom, de vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage op verschillende gebieden en we
zijn verheugd dat vele van hen al lange tijd aan
ons verbonden zijn.

Tekst Marc den Hartog
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Dion
Dion komt uit Bussum en is al zes jaar vrijwilliger.
De mogelijkheid iets te kunnen doen voor wilde dieren heeft
hem naar het Vogelhospitaal gebracht. En die interesse zet hij
voort in zijn studie diergeneeskunde in Utrecht waar hij recentelijk aan begonnen is.
Zijn ambitie: wildlifedierenarts worden!

Carin
Carin komt uit Almere. Misschien wel onze nieuwste vrijwilliger
aangezien zij enkele weken geleden is begonnen.
Na een jarenlange periode werkzaam te zijn geweest in de beveiliging is ze nu via een werkfittraject op weg naar een nieuwe
baan. Carin heeft zelf het hospitaal ontdekt en hiervoor gekozen vanwege de vele mogelijkheden en ruime verantwoordelijkheid die je hier als vrijwilliger krijgt.
Met instemming van haar gezin; haar zoontje heeft een grote
passie voor dieren en haar dochter heeft zelfs al eens een ochtend meegedraaid als hulp-vrijwilliger!

Charlot
Charlot komt uit Hilversum en heeft voor het eerst kennisgemaakt met het hospitaal toen haar ouders zeven jaar geleden
een gevonden hoen hebben aangemeld.
Aangezien ze op zoek was naar een stageplek voor haar opleiding dierverzorging was een match snel gemaakt. Ook na het
afronden van haar opleiding is ze blijven plakken als vrijwilliger.
Naast haar werk voor het hospitaal brengt ze hele dagen door
in de Kunstwerkplaats Kijkoor in Eemnes, waar ze bij voorkeur
dierencombinaties schildert. En veel vogels natuurlijk!

Wil je wel meehelpen, maar liever met een donatie
scan dan de QR-code.
Dit kan met je mobiele camera of met je bankierenapp.
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Draaihals vervolg

Tekst Dick Jonkers

Wat hij precies mankeerde is niet duidelijk. Het
dier was versuft en vertoonde geen uiterlijke
wonden. Waarschijnlijk is hij ergens tegen een
raam, een bushokje of ander transparant object gevlogen. De draaihals is maar iets groter
dan een huismus, lijkt op een kleine bruine
specht en is familie van de spechten. Zijn
wetenschappelijke naam luidt Jynx torquilla ,
wat sissend draaiertje betekent. Dit heeft te
maken met de kenmerkende draaiende bewegingen van zijn hals en de mogelijkheid om die
ver uit te kunnen rekken. Daarbij kan hij ook
nog de kop zo ongeveer een halve slag draaien. Sissend heeft betrekking op de geluiden
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die de draaihals maakt, alsof hij een slang is.
Hij combineert die met de eerder genoemde
handelswijze en ziet hierdoor vaak kans belagers van zich af te schudden.
De opvallende wijze waarop de soort zich
gedraagt heeft ervoor gezorgd, dat er nogal
wat volksnamen zijn ontstaan, zoals wringnek, slangevogel en mierenjager. Foerageren
gebeurt hoofdzakelijk op de bodem van zijn
leefgebied en hij beweegt zich daar hippend
voort met opgerichte staart. Ook wordt wel
in bomen gefoerageerd. Mieren vormen daar
het hoofdbestanddeel van het voedselpakket.
Met zijn lange kleverige tong wroet hij in de
mierenhopen en -gangen en bemachtigt daar
mieren en hun poppen. Dat heeft hem nog een
andere volksnaam opgeleverd: poerik. Zo nu
en dan worden rupsjes en poppen van andere
kleine ongewervelde dieren gegeten.
Het is een zomervogel die in de loop van april
in het broedgebied arriveert vanuit het overwinteringsgebied, dat zich in Afrika ten zuiden
van de Sahara bevindt.
Als holenbroeder, die niet hakt en timmert, is
hij afhankelijk van boomholten en nestkasten.
Vroeger was een in het Gooi een schaarse
broedvogel. Nu huist er nog maar één paar!
Ook elders is er afname.
Hij staat nu op de Rode Lijst en is een bedreigde soort.

De vogelpokken
Sinds een aantal jaren zien we ze regelmatig verschijnen: vogels met het vogelpokkenvirus. Het vogelpokkenvirus is meestal soortspecifiek. Dat houd in dat een
duif een ander vogelpokkenvirus heeft dan een koolmees. Het ziektebeeld van
vogelpokken kan verschillend zijn; er wordt onderscheid gemaakt tussen natte
vogelpokken en droge vogelpokken.
Het virus wordt overgedragen door bijtende/stekende insecten zoals muggen
en is niet te voorkomen. Vogelpokken is niet besmettelijk voor mensen of andere dieren. Mocht u een vogel in uw tuin zien met vogelpokken kunt u het beste
proberen deze te vangen en te zorgen dat deze bij een vogelopvang terecht
komt. Als u een overleden vogel vindt met vogelpokken kunt u deze melden bij
www.dwhc.nl . Deze organisatie doet onderzoek naar o.a. vogelpokken.

Natte vogelpokken

Droge vogelpokken

Dit is de inwendige vorm. De vogels krijgen
afwijkingen in de luchtpijp, longen en slijmvliezen. Dit is van de buitenkant niet te zien aan
de vogels.

Deze zijn wel goed met het oog te herkennen
omdat dit de uitwendige vorm betreft. De
vogels krijgen wratachtige pokken/gezwellen
op de onbevederde delen. Op het Vogelhospitaal zien wij het meestal rondom de ogen,
op de snavel, poten en op de borst. De pokken
kunnen dusdanig groot worden dat dit vogel
belemmert bij bijvoorbeeld eten: de pokken
kunnen de snavel misvormen. Rondom de
ogen kunnen ze zo erg worden dat de vogel
niet meer kan zien. De vogel zal dan uiteindelijk sterven door voedselgebrek of ten prooi
vallen aan een roofdier.

Tekst Erik Bruinning |
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Koude vogelpootjes
De dagen worden korter, de temperaturen worden lager en de trek in een lekkere warme kop
chocolademelk wordt sterker. Dit kan maar één ding betekenen: het wordt winter! Wij mensen
trekken een dikke winterjas aan om ervoor te zorgen dat we het niet koud krijgen. Maar hoe zit
dat eigenlijk met al die vogels die in weer en wind buiten warm moeten blijven? Hebben zij dan
geen last van koude tenen?
Vogels hebben tientallen trucjes om warm te blijven tijdens
de koude wintermaanden. Zo kruipen sociale vogels lekker tegen elkaar aan tijdens de koude nacht om van elkaars warmte
te genieten. Ze kunnen hun veren uitzetten waardoor er lucht
tussen de veren komt te zitten. Deze stilstaande lucht heeft
een goed isolerende functie vergelijkbaar met een dons-dekbed. Vogels steken ook vaak onbevederde lichaamsdelen
zoals de snavel en poten in het verenkleed om zo warm mogelijk te blijven.
Misschien nog wel het meest bijzonder is de evolutionaire
aanpassing om ervoor te zorgen dat ze geen bevroren pootjes
krijgen. Een volledige poot goed warm houden kost de vogel
veel energie. Om deze verloren energie weer terug te krijgen
zou de vogel erg veel moeten eten. Nu is het voedselaanbod
in de winter niet altijd even groot wat voor een probleem kan
zorgen. Het is dus belangrijk om zo min mogelijk warmte te
verliezen. De blote poten op het ijs zou de plek zijn waar de
meeste warmte verloren zal gaan, maar daar heeft de natuur
een handige oplossing voor gevonden.
Poten zijn dusdanig aangepast waardoor ze juist kouder worden zodat alle energie gebruikt kan worden voor het warm
houden van het lichaam. De poot bevat namelijk een slagader
die bloed naar de tenen vervoert en een ader die bloed van
de poot naar het lichaam terug vervoert. De ader heeft vertakkingen die als een soort omhelzing om de slagader heen
liggen. Het bloed uit de tenen dat terug naar het lichaam
stroomt is koud. Om te voorkomen dat dit koude
bloed de lichaamstemperatuur laat zakken wordt
het koude bloed halverwege de poot opgewarmd
door het warme bloed uit de slagader. Het warme
bloed van de slagader wordt op zijn beurt
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afgekoeld door het bloed van de ader.
Dit zorgt ervoor dat de vogel weinig extra
warmte verliest aan de buitenlucht en dat de
vogel minder energie kwijt is aan het warm
houden van het lichaam. De temperatuur van
de poten kan zakken tot wel 1 graad boven nul,
net warm genoeg om niet vast te vriezen aan
het ijs. Het kale gedeelte van de poot bevat
voornamelijk bot, pezen en kraakbeen maar
geen spieren die warm bloed nodig hebben om
niet af te sterven.
Je zal dus zelden een vogel tegen komen die

met z’n poten vast zijn gevroren in het ijs. Op
het vogelhospitaal zien we vogels die hooguit
met de veren hebben vastgezeten, maar ook
dit komt nauwelijks voor. Een vogel die rustig
op het ijs staat of ligt, rust vaak uit en bespaart
zo energie. Hier hoef je je dus geen zorgen
over te maken. Pas op het moment dat je ziet
dat de vogel met de kop op het ijs ligt, de
vleugels laat hangen, zwaar ademt of andere
afwijkingen laat zien zou er misschien meer
aan de hand kunnen zijn en kan je eventueel
hulp inschakelen van een dierenambulance of
brandweer.

Bijzondere
terugmelding
Op 3 november 2020 wordt er een ernstig verzwakte buizerd door Dierenambulance Lelystad binnengebracht. De vogel is gevonden op de Dakotaweg
(Lelystad Airport) in Lelystad. De buizerd is voorzien van een ring van het vogeltrekstation en zoals we altijd doen melden we deze aan onze eigen vogelringer
Engbert. Helaas is de buizerd zo ernstig verzwakt dat hij overlijdt. Als we de ringgegevens terugkrijgen zijn we wel heel erg verrast. Bijna 22 jaar geleden is de
buizerd geringd op nog geen halve kilometer van de vindplaats. De toenmalige
ringer heeft aangegeven dan de buizerd op dat moment al 2 jaar oud moet zijn
geweest. Op zich al bijzonder om een vogel van 24 jaar oud binnen te krijgen,
maar dat hij/zij blijkbaar al die jaren in het zelfde gebied is gebleven vinden we
toch wel extra bijzonder!

Tekst Judith van Bruggen |
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Dierenspeciaalzaak

Kees de Boer

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

Ondersteunt de activiteiten
van hetVogelhospitaal

Uw advertentie ook hier?
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Kijk voor meer informatie op www.vogelasiel.nl

Stage lopen

Ben jij een bevlogen stagiair?
Stuur dan een mail

Hallo, wij zijn Aimée, Fleur en Dennis. Wij
lopen hier een beroepsstage. Fleur en Aimée
zitten in het tweede jaar op het Aeres MBO
Barneveld en Dennis zit in het derde jaar op
het Clusius College Alkmaar.

Waarom we hier stage lopen
Aimée: “Ik moest een APK-stage (Asiel, Pension, Kennel) lopen. Ik had geen ervaring met
vogels, maar het leek mij leuk om er meer over
te leren. Vooral de papegaaien, roofvogels en
duiven vind ik leuk om mee te leren werken.“
Fleur: “Ik moest ook een APK-stage lopen. Na
een lange zoektocht kwam ik bij het Vogelhospitaal terecht. Ik heb niet veel ervaring met
vogels en het leek mij leuk om hier meer over
te leren. “
Dennis: “Ik loop hier mijn stage bedrijfsleider
dierverzorging. Vogels zijn mijn passie en ik
wou hier stage lopen om meer te leren over
het verzorgen en hanteren. Van jongs af aan
ben ik met vogels bezig en Vogelhospitaal
Naarden leek mij een goed leerbedrijf. Hier
komen allerlei soorten binnen waar je in de
natuur niet zo snel dichtbij kan komen.”

Wat we hier willen leren
Aimée: “Ik wil leren omgaan met vogels en het
lijkt mij interessant om over de verschillende
ziektes en verwondingen te leren. Dit is handig
om te weten voor mijn toekomst als dierenarts
assistent paraveterinair.”
Fleur: “Ik wil graag leren over vogels die je normaal gesproken niet van dichtbij kunt bekijken.
Net als bij Aimée is het handig om te weten
wat voor ziektes en verwondingen er voorkomen bij vogels omdat ik voor hetzelfde beroep
studeer.”

naar Eline via:
dierverzorging@vogelasiel.nl

Dennis: “Het hanteren en behandelen van
verschillende soorten vogels is iets waar ik
meer over wil leren. Voor mijn studie wil ik mij
graag verdiepen in het management van het
Vogelhospitaal. Dit sluit aan op mijn opleiding
omdat ik tijdens mijn studie leer hoe je een bedrijf runt met alles wat er bij komt kijken. Zoals
de dieren verzorgen maar vooral leiding geven,
collega’s aansturen, administratie etc.”

Onze ervaring tot nu
Aimée: “Ik vind het hier erg leuk. Ik heb vogels
gehanteerd waar je in het wild nooit dichtbij
kunt komen, waaronder uilen, merels, eendjes
en buizerds. Natuurlijk moet er ook worden
schoongemaakt, dit is een minder leuke kant
van dierverzorging maar zeker belangrijk. De
stagebegeleiders zijn vriendelijk en behulpzaam.
Fleur: “Ik heb het hier heel erg naar mijn zin.
Het is soms wel veel werk, maar het is heel
gaaf om zoveel verschillende vogelsoorten
onder één dak te zien. Dit is zeker iets moois
om toe te voegen aan mijn ervaringen. “
Dennis: “Ik vind het hier leuk omdat ik met veel
verschillende vogels kan werken zoals roofvogels, parkieten en watervogels. Ik leer meer
over het omgaan met de vogels, en wat er
allemaal bij komt kijken om een vogelhospitaal
te runnen. Het werken met collega’s is hier ook
heel fijn. “

Tekst Aimée, Fleur en Dennis |
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Kosten
€ 3,41 per dag
Opvang 66 dagen

Vindplaats
Oorzaak
Diagnose
Behandeling
Bijzonderheden

Weesp / Sinnigvelderstraat
Gebroken vleugel
De rechter radius en ulna (spaakbeen en ellepijp) waren gebroken en er
zat een dikke zwelling omheen.
De vleugel is gespalkt en na twee weken is deze verwijderd.
Toen de spalk werd verwijderd was de zwelling helemaal weggetrokken en de botten goed geheeld, maar we voelden een vreemd bultje
naast de geheelde breuk. Dit bleek een kogeltje te zijn. Het kogeltje
is verwijderd en de duif heeft ter observatie nog een paar dagen in de
ziekenboeg gezeten. Na anderhalve maand revalidatie kon hij weer goed
genoeg vliegen om losgelaten te worden.

Boomvalk | Falco subbuteo
Vindplaats
Oorzaak
Diagnose
Behandeling
Bijzonderheden

Kosten
€ 2,62 per dag
Opvang 210 dagen
Onderzoek
Voer
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€ 18,15
€ 35,00
€ 1,50
€ 2,22

€ 18,15
€ 6,80

Hilversum | Bisonlaan
Verzwakt
De jonge boomvalk mankeerde niks behalve dat ze ondervoedt was
Iedere dag haar buikje rond eten en blijven
oefenen met vliegen.
De boomvalk is een trekvogel. Vanaf september tot april overwinteren de boomvalken in Afrika. Onze jonge boomvalk was
een laat jong; tegen de tijd dat zij sterk
genoeg was, waren de boomvalken al vertrokken uit Nederland. Zij zal dus tot ongeveer mei/juni bij ons moeten wonen om te
overwinteren. Via de ringgegevens wisten
we dat ze 750 meter van het nest vandaan
gevonden was en dat het een vrouwtje is.

Tekst Lisa van der Staaij

Patiënten dossiers

Stadsduif | Columba livia domestica

Onderzoek
Dierenarts
Medicatie
Voer

Even voorstellen
Anne Kristie Hoogbruin |
Secretaris
Moeder van twee tieners
Van huis uit archeoloog
Werkt als manager voor gemeente Almere
Vind het belangrijk op iets te kunnen betekenen voor zichzelf en haar omgeving.

Mijn naam is Anne Kristie Hoogbruin. Deze zomer ben ik gestart als bestuurslid
bij het Vogelhospitaal. Naast een drukke baan en een gezin met twee tieners,
wilde ik graag vrijwilligerswerk doen. Al van jongs af aan heb ik wat met vogels,
dus toen mijn oog viel op de vacature van bestuurslid, was de match snel gemaakt. Als secretaris van het bestuur bereid ik samen met de voorzitter onder
meer de bestuursvergadering voor en zorg voor het notuleren en bijhouden van
de besluiten, acties en afspraken van het bestuur. Ik vind het ook belangrijk om
te weten wat het reilen en zeilen van het Vogelhospitaal zo ongeveer inhoud.
Dus ik heb een dag mee mogen lopen en heb onder meer geholpen bij het
schoonmaken van de vogelkooien. Dat was een mooie ervaring, waarbij ik veel
geleerd heb en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers bezig heb gezien.
Van huis uit ben ik archeoloog, maar ik werk al vele jaren met plezier voor de
gemeente Almere als manager. Samen met mijn collega’s zorgen we ervoor dat
de inwoners van Almere ondersteuning krijgen op het vlak van zorg en welzijn.
Afhankelijk van de vraag van een inwoner helpen we mensen bijvoorbeeld aan
contact en activiteiten bij eenzaamheid, maar ook aan huishoudelijke hulp,
begeleiding of een scootmobiel of traplift, als dat nodig is. Iets betekenen voor
jezelf en je omgeving vind ik belangrijk daarbij, en dat zie ik ook terug bij de
vrijwilligers van het Vogelhospitaal.

Tekst Anne Kristie Hoogbruin |
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Nieuwe couveuses
Al geruime tijd werken we met oude energieverslindende
couveuses voor de opvang en verzorging van jonge nestvogels.
Veel van deze grote couveuses werken niet goed meer of zijn
stuk. Ook hebben we soms een tekort aan couveuses gezien
het grote aantal jonge vogels die in het voorjaar worden gebracht. Daarom hebben we een fonds aangeschreven om de
kosten hiervan te doneren. Dit ons zeer welgevallig fonds, dat
anoniem wil blijven, heeft toen besloten ons een bedrag van
€ 9000,- te schenken voor dit project.
Omdat we nog bezig waren met de verbouwing van onze receptie-behandelkamer-toiletten en er al vroeg jonge vogels werden aangeboden kon het project nog niet van start gaan.
In september kon eindelijk van gestart worden en er wordt er
op het moment van schrijven nog hard aan gewerkt. Omdat we
maar beperkte ruimte hebben en couveuses voor vogels niet
te koop zijn, bouwen we ze zelf. Door onze beheerder is samen
met onze allround medewerker een ontwerp gemaakt. In het
ontwerp worden nu meer jonge vogels in kleinere ruimten
geplaatst en worden al deze ruimten verwarmd door een vernuftig systeem. Hierdoor kunnen er meer jonge vogels worden
opgevangen en zal het energieverbruik minder zijn.
Echter is de couveuseruimte zelf ook dringend aan een renovatie toe. We willen graag onze voedselkeuken hierin integreren.
Omdat er in deze ruimte natuurlijk veel voer aanwezig zal zijn
en muizen daar ook gek op zijn, zullen de muren en het plafond
muiswerend moeten zijn. De vloer moet opnieuw worden betegeld en voorzien van vloerverwarming. Een aanrecht met watertappunt is ook noodzakelijk en zo zijn er nog meer wensen.
Dit kost echter veel geld. We hebben wat fondsen en stichtingen aangeschreven, doch bij het schrijven van dit stuk hebben
we daar nog geen positief bericht van gekregen. We hopen dat
deze renovatie wel gereed zal zijn voordat in het voorjaar van
2021 de grote toestroom van jonge vogels weer op gang komt.

Tekst Kees Bruinning
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Opgevangen vogels
Inheemse vogels
Houtduif
Kauw
Ekster
Turkse tortel
Wilde eend
Merel
Koolmees
Pimpelmees
Gierzwaluw
Stadsduif
Zwarte kraai
Knobbelzwaan
Gaai
Grote bonte specht
Spreeuw
Roodborst
Meerkoet
Kokmeeuw
Grauwe gans
Heggenmus
Holenduif
Zanglijster
Witte kwikstaart
Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Buizerd
Vink
Blauwe reiger
Kerkuil
Putter
Goudhaan
Scholekster
Kuifeend
Nijlgans
Waterhoen
Zwartkop
Winterkoning
Fuut
Staartmees
Boomkruiper
Houtsnip
Appelvink
IJsvogel

1623
519
426
389
293
276
201
170
136
127
125
105
99
97
95
72
63
57
55
51
49
44
39
36
33
30
27
22
22
21
20
19
18
18
16
15
14
12
12
11
10
9
9

Brandgans
Sperwer
Boomklever
Fitis
Havik
Tjiftjaf
Groene specht
Onbekend
Groenling
Kolgans
Slechtvalk
Bosuil
Kievit
Koperwiek
Rietgans
Aalscholver
Bonte vliegenvanger
Gekraagde roodstaart
Grasmus
Krakeend
Lepelaar
Ooievaar
Stormmeeuw
Canadese gans
Dodaars
Goudvink
Kleine karekiet
Krooneend
Kuifmees
Middelste bonte specht
Oeverzwaluw
Rietzanger
Smelleken
Waterral
Zwarte specht
Rietgors
Rode lijst vogels
Huismus
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Torenvalk
Ransuil
Steenuil
Smient

8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
439
44
44
18
17
3
3

Tapuit
Graspieper
Draaihals
Grote karekiet
Boomvalk
Grote mantelmeeuw
Keep
Ringmus
Huisdiervogels
Postduif
Sierduif
Hoender
Grasparkiet
Kanarie
Agapornis
Halsbandparkiet
Zebravink
Valkparkiet
Kaapse eend
Pauw
Japanse kwartel
Boerengans
Lachduif
Diamantduif
Fazant
Soepeend
Chinese dwergkwartel
Engelse grasparkiet
Indische loopeend
Japanse meeuw
Knobbelgans
Pyrrhura
Blauwvleugelparkiet
Edelpapegaai
Grijze roodstaart
Kakariki
Kwaker
Mandarijneend
Muisparkiet
Pekingeend
Pracht rosella
Roodrugparkiet
Senegal tortel
Steenpatrijs

Totaal 6638
01-01-2020 t/m 27-11-2020

2
2
1
1
1
1
1
1
152
91
81
41
16
12
8
7
6
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Even voorstellen
Echtgenoot en vader van drie kinderen
Bracht als kind al veel tijd in de natuur door
Recentelijk begonnen bij Agrifirm
Hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan een
rijke biodiversiteit en prachtige natuur in de
regio.

Mijn naam is Marc den Hartog en ik woon sinds 2008 met mijn vrouw en drie
kinderen in Bussum. Het was toentertijd een bewuste keuze om Amsterdam te
verruilen voor een plek met meer ruimte en groen en dat is goed uitgepakt. Van
kinds af aan bracht ik veel tijd door in de natuur: als jeugdlid van een Vogelwerkgroep in Zoetermeer werd ik al vroeg bekend met de verscheidenheid en pracht
van vogels en de natuur om ons heen.
Na mijn studie Scheikunde aan de Universiteit Leiden ben ik in diverse functies
werkzaam geweest in de levensmiddelenindustrie (Unilever, CSM) en duurzame
ingrediënten (Corbion). Recentelijk ben ik begonnen bij Agrifirm, een landbouwcoöperatie die zich richt op een verantwoorde voedselketen voor toekomstige
generaties.
Het Vogelhospitaal heb ik ontdekt toen ik de noodkreet eerder dit jaar las in het
plaatselijke nieuws: door de coronacrisis veel minder vrijwilligers en daar bovenop meer vogels. Dit gaf voor mij de doorslag mij als vrijwilliger aan te melden
en voor enkele uren per week aan de slag te gaan. Ongelooﬂijk hoe veel werk
er te doen is: van het voeren van jonge vogels en het schoonmaken van hokken
tot aan het nauwgezet bijhouden van de administratie voor iedere aangemelde
vogel. Fantastisch om te zien hoeveel kennis en betrokkenheid er bij de vaste
medewerkers en grote groep vrijwilligers is om vogels weer een kans te geven
terug de natuur in te gaan! Daarbij krijg je natuurlijk ook de kans vele wilde vogelsoorten van dichtbij te observeren die je normaal alleen met een verrekijker
te zien krijgt.
Door nu toe te treden tot het bestuur hoop ik een bijdrage te kunnen leveren
aan een rijke biodiversiteit en prachtige natuur in de regio.
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Tekst Marc den Hartog

Marc den Hartog |
Algemeen bestuurslid

Koop een uniek
mondkapje!
Vanaf 1 december zijn mondkapjes verplicht in ruimtes die
publiek toegankelijk zijn. Nu kun je natuurlijk een pak wegwerpmondkapjes kopen, of neutrale wasbare. Maar je kunt
ook een origineel, leuk mondkapje kopen, waarmee je ook nog
een goed doel steunt! Het Vogelhospitaal Naarden heeft eigen
mondkapjes laten ontwikkelen met een dubbel doel.
De mondkapjes met daarop “Corona bestrijd
je niet in je eendtje” zijn tot wel vijfentwintig
keer wasbaar en hebben een tweelaags filter
dat 90% van de ingeademde lucht filtert. Ook
zijn ze verstelbaar, zodat hij op bijna elk hoofd
lekker zit. De mondkapjes van het Vogelhospitaal zijn te koop voor € 15,- per stuk door
een mail te sturen naar info@vogelasiel.nl
met daarin naam, adresgegevens en gewenst
aantal. Na betaling krijg je je bestelling zo snel
mogelijk thuis gestuurd.
De mondkapjes zitten zo lekker, dat zelfs
Marijke Helwegen er mee te koop loopt! Ook
onze eigen medewerkers werken dagelijks met
deze mondkapjes op. Elke verdiende euro van
de mondkapjes gaat naar de opvang, verzorging en revalidatie van in het wild levende
vogels die door bezorgde burgers en dierenambulances naar het Vogelhospitaal Naarden
worden gebracht.

Bemachtig jouw mondkapje door je naam, adres en gewenst aantal
te mailen naar: info@vogelasiel.nl

Tekst Larisa Landré
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Contact
Vogelhospitaal Naarden

Openingstijden

Burg. J. Visserlaan 1, 1411 BR Naarden
Tel: 035-6945658
E-mail: info@vogelasiel.nl
www.vogelasiel.nl

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
19.00 - 21.00 uur

@vogelhospitaalnaarden
Vogelhospitaal Naarden

Vogel gevonden?
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.

Contact dierenambulance
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
Dierenambulance Midden-Nederland
Dierenambulance Flevoland

035-6830300
088-8113340
06-36293327

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.

