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Vogel- en wildopvang 

De Paddestoel 

Bezoekadres 

Vogelasiel De Paddestoel 
Jan Verfailleweg 620A 

1783BW Den Helder 
 
Postadres 

Vogelasiel De Paddestoel 
Postbus 336 

1780 AH Den Helder 
 
Website 

www.vogelasieldepaddestoel.nl 

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag 

10.00 – 16.00 uur 
(Pauze van 12.00 – 13.00 uur) 

 
E-mail 

info@vogelasieldepaddestoel.nl 
 

Telefoon 

0223 - 62 05 86 of 06 - 57072575 (na 
sluitingstijd) 
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Lieve lezers, 
 
December maand en dus weer hoogtijd voor een nieuwsbrief om u op 
de hoogte te stellen van de stand van zaken bij Wildopvang de 
Paddenstoel, in de volksmond nog steeds vogelasiel genoemd. 
 
Van een aantal zaken heeft u vast al via de diverse media kennis kunnen 
nemen , waaronder de toezegging van de gemeente Den Helder om 
komend jaar maximaal 55.000 euro bij te dragen aan het in stand 
houden van de Paddestoel. Uiteraard moeten we zelf ook nog veel geld 
zien binnen te halen om de totale exploitatie rond te kunnen krijgen. Via 
leden en donateurs komen er gelden binnen maar ook via ondernemers 
die ons in natura met allerlei producten ondersteunen. 
 
Ook vanuit de DierenWelzijns Organisatie (DWO) ontvingen we de 
afgelopen jaren de nodige steun. In de DWO zijn momenteel ’t 
Schuthok, de Paddestoel en de Dierenambulance vertegenwoordigd. 
Laatstgenoemde heeft besloten om per 1 januari a.s. uit het DWO te 
stappen omdat zij er geen meerwaarde- c/q toegevoegde waarde in 
hebben kunnen vinden. Maar omdat het dierenwelzijn breder is dan de 
drie genoemde organisaties, zijn ook andere clubs op dit gebied 
welkom.  
 
Dan nog even terugkomend op de ontwikkelingen, de samenvoeging 
met de Helderse Vallei is voorlopig nog even uitgesteld en voor de 
komende tijd zullen we het dus nog met onze huidige locatie moeten 
doen. Maar de werkgroep onder aanvoering van Ben Reiff blijft actief in 
het overleg met de gemeenteraad en college en het ambtelijk apparaat 
om de integratie en nieuwbouw op de Vallei te kunnen realiseren. 
 
Janet Bontes  (assistent-beheerder) heeft aangegeven eind van dit jaar 
te stoppen. Het werk op de Paddestoel in combinatie met haar baan bij 
de Teso werd steeds moeilijker te combineren. 
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Beheerder Melanie Leijding blijft gelukkig wel en zal een contract voor 
onbepaalde tijd krijgen. Het bestuur zal verder proberen om daar nog 
een dierverzorger aan toe te voegen, omdat het ondoenlijk is om in je 
eentje de baan van beheerder te kunnen uitvoeren. De wettelijke regels 
en voorschriften zijn de laatste jaren enorm toegenomen, maar ook het 
aantal dieren dat per jaar ter opvang wordt aangeboden groeit enorm. 
En omdat elders de opvangen het ook moeilijker krijgen en of zelfs 
sluiten lijkt dit ook wel van invloed op toename van het aanbod. 
 
Verder zoeken we mensen voor het bestuur om de Paddestoel het 
komend jaar(jaren) te helpen met de overdracht naar de Helderse Vallei, 
want twee bestuursleden (Henk Post en Gerrit Balkema) stoppen ermee, 
beiden bij de Paddestoel gekomen als crisis bestuur in 2015. Heeft u 
interesse? Meld u aan, wacht niet af maar doe mee, in het belang van 
onze vogels- en zoogdieren. 
 
Dan tenslotte onze kerstborrel. Een traditie  waar cliënten, vrijwilligers, 
bestuur en beheerders s in het Warme Nezzztt samenkomen en er een 
gezellige avond van maken. Inmiddels is deze bijeenkomst bij het 
schrijven van dit voorwoord al weer achter de rug en is iedereen met 
een leuk kerstpakket terug naar huis. gegaan Wij willen alle sponsoren 
hartelijk bedanken voor hun leuke bijdragen. 
 
Uiteraard verderop in deze nieuwsbrief meer informatie, en verder wens 
ik u allemaal fijne feestdagen en een goed nieuwjaar met veel inzet voor 
het dierenwelzijn in 2019, want de dierenwereld kan niet zonder ons. 
 
Henk Post.  
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Kijk voor meer updates 

op onze website, 

Facebook pagina of 

Twitter account! 



In 2017 werden er in totaal 1250 dieren opgevangen bij Vogelasiel De 
Paddestoel. Op moment van schrijven van deze nieuwsbrief, staat dit 
aantal helaas al op 1647 dieren. Een enorme stijging ten opzichte van 
vorig jaar dus.  
 
Opvallend dit jaar zijn de vele egels die bij ons gebracht werden (85 
vorig jaar en 141 tot nu toe in 2018). Zij hadden én hebben het zwaar dit 
jaar. Door de aanhoudende warmte en droogte afgelopen zomer, 
hebben ze het zwaar gehad in de zomer. Nu het plots zo koud is in 
december, zitten de insecten diep onder de grond en hebben de egels 
wéér moeite met voedsel zoeken.  Wilt u de egels in uw tuin een handje 
helpen? Zet dan een bakje water en voer voor ze neer, bijvoorbeeld een 
bakje kattenvoer. Bent u bang dat de buurtkatten het eten opeten? U 
kunt makkelijk zelf een egelvoederstation maken, zoals op onderstaande 
afbeelding: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kunt makkelijk zelf een egelvoederstation maken van een lage opberg 
box, verkrijgbaar bij bijv. de Action, Xenos of de Blokker etc. Maak hier 
aan 1 zijde een klein vierkant in van ongeveer 15 cm bij 15 cm (lijkt klein 
maar is groot genoeg) waar het egeltje door naar binnen kan. Het 
makkelijkst is dan om kranten op de bodem van de box te leggen, dan is 
de bak makkelijk schoon te houden. Om te voorkomen dat de bak 
wegwaait/ wegrolt etc. kan er een baksteen of iets anders zwaars 
opgelegd worden. Op deze manier kunnen de katten er niet bij, maar de 
egels wel! 
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Na een aantal jaar lid te zijn geweest van het bestuur van het 
vogelasiel, geven Gerrit Balkema (algemeen bestuurslid) en 
Henk Post (voorzitter) graag het stokje door.  
 

Wij willen Henk en Gerrit hartelijk bedanken voor hun tijd en 
inzet de afgelopen jaren. We wensen jullie al het goeds toe in 

de toekomst. 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een: 
- VOORZITTER 
- ALGEMEEN BESTUURSLID 
 
Daarnaast willen we ons in 2019 graag meer laten zien op 
markten in- en rondom Den Helder om meer mensen kennis te 
laten maken met het vogelasiel en het werk dat wij doen.  
Daarom zijn wij ook op zoek naar: 
- Mensen die het leuk vinden om zo nu en dan een stand te 

bemannen op een markt.  
 
Interesse in 1 van deze vrijwillige vacatures of wilt u meer 
informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0223 
620 586 of mail naar info@vogelasieldepaddestoel.nl 

 
 

 

mailto:info@vogelasieldepaddestoel.nl
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Het raakt ons elke keer weer dat er zoveel mensen met ons begaan zijn. 
Iedere donatie, groot of klein, wordt door ons ontzettend gewaardeerd. 

Zonder jullie kunnen we dit werk niet doen en we zijn dan ook 

ontzettend blij met jullie steun en hulp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle bedrijven en particulieren, we zijn 
jullie ontzettend dankbaar!  
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Dagbesteding 
Bij Vogelasiel De Paddestoel verzorgen 
we ook kleinschalige dagbesteding. 
Plezier, een fijne werkomgeving, 
respect en openheid staan bij ons 
hoog in het vaandel. Op het moment 
hebben wij nog 1 plek over voor de 
dagbesteding. Neem voor  meer 
informatie contact met ons op.  

Stages 
In oktober 2018 werd Vogelasiel De 
Paddestoel opnieuw erkend door de 
Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). 
Voor de komende 4 jaar is het 
Vogelasiel erkend om mbo-studenten 
(niv. 2, 3 en 4) op te leiden in de 
praktijk. 
 
Wil je graag meer leren over wilde 
vogels- en zoogdieren en hun 
verzorging? Er zijn voor 2019 nog 
enkele stageplaatsen beschikbaar. 
Neem voor meer informatie contact 
met ons op.  

 
Stages en dagbesteding 
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Lieve lezer van deze nieuwsbrief, 
 
Wat kan ik veel vertellen over afgelopen jaar, waar zal ik beginnen. Ik 
kijk terug op een hectisch maar bijzonder 2018. Eind 2017 kwam ik 
terecht bij de opvang, niet wetende hoe lang ik hier zou blijven. 
Intussen zijn we alweer meer dan een jaar verder en wát heb ik het 
naar mijn zin hier. Wat is het dankbaar om elke dag met dieren te 
werken die onze zorg helaas  zó hard nodig hebben. We krijgen veel 
verschillende slachtoffers binnen, van groot tot klein, van jong tot oud 
en van vogel tot zoogdier. Het is zeker niet altijd makkelijk, een deel van 
de dieren valt helaas niet meer te redden als ze bij ons gebracht 
worden en soms moeten wij de keuze maken om dieren in te laten 
slapen. Ik houd altijd in gedachten dat dit óók helpen is door hen het 
lijden te besparen, maar het liefst zie je het natuurlijk anders. Het 
mooiste van het werk blijft het vrijlaten van de dieren na hun 
revalidatie periode. Dit zijn echt geluksmomentjes en op deze 
momenten weet je waar je het allemaal voor doet.  
 
Wat ik daarnaast zou bijzonder vind aan het werk, is dat we er niet 
alleen voor de dieren zijn. Ook mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en mensen van de dagbesteding vinden bij ons hun plek 
en draaien in onze opvang. Ik vind het ontzettend leuk om met zoveel 
verschillende mensen te werken en ben onze  
vrijwilligers die zoveel vrije uurtjes in de  
opvang stoppen ontzettend dankbaar.  
 
Op naar een prachtig 2019 waarin we  
veel dieren kunnen blijven helpen! 
 
Melanie Leijding 
Beheerder 



Vogelasiel De Paddestoel wenst u allen 

hele fijne en diervriendelijke kerstdagen 

en een gelukkig nieuwjaar. We hopen u in 

2019 te mogen verwelkomen in onze 

opvang! 


