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Het is al weer enige tijd geleden sinds de vorige nieuwsbrief en uiteraard is er
weer veel gebeurd bij onze wildopvang de Paddestoel. Om te beginnen kwam er
een nieuwe beheerder nl Laura Twigt in dienst als opvolger van Jamy van Meer,
die een nieuwe baan in Heerhugowaard kreeg. Kort na de aanstelling van Laura
stelde het bestuur ook een tweede beheerder aan voor twintig uur, de keuze viel
hierbij op Ilse Kootkar. Het probleem is natuurlijk hoe financieren we het een en
ander. Doordat er ook weer enkele cliënten een dagbestedingsplaats kregen bij de
Paddestoel konden gedeeltelijk de structurele inkomsten worden verhoogd, maar
we zijn er nog niet. Op woensdag 17 augustus hadden we bestuurlijk overleg op
het stadhuis met de wethouder Jacqueline van Dongen. Evenals zovele voorgaande
besturen hebben we opnieuw het probleem van de salariskosten voor onze beheerders naar voren gebracht. Maar de gemeente blijft erbij dat het geen wettelijke
taak is en dat de raad eventueel moet beslissen of de Paddestoel wordt gesubsidieerd. Wij gaven voorbeelden aan van andere gemeentes waar subsidiëring wel
gebeurd. Afgelopen 9 november heeft de raad gestemd of er eventueel een stukje
financiering vanuit de gemeente beschikbaar zou zijn voor ons. Tot onze grote
spijt is dit verzoek (waaronder twee moties) niet aangenomen en zullen wij het in
2017 wederom zonder enige vorm van geldelijke steun vanuit de gemeente moeten
doen. Voor ons onbegrijpelijk.
Met de komst van Laura en Ilse werd ook de interne organisatie flink onder de
loep genomen. Behoorlijk veel veranderingen zijn er doorgevoerd en vele zaken
zijn zowel letterlijk als figuurlijk opgeknapt. Op het dak zijn zes zonnepanelen
aangebracht om de energiekosten te drukken en ook kregen wij in het bassin een
nieuwe en zuiniger pomp en filter. In augustus keerde de vogelambulance terug,
echter zonder outfit en belettering. Inmiddels zijn wij druk bezig om de auto weer
herkenbaar te maken als vogelambulance omdat dit aanmerkelijk scheelt in belastingkosten.

Bezoekadres
Jan Verfailleweg 620a
1783 BW Den Helder
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
10.00 - 16.00 uur

In juni hebben we de algemene ledenvergadering gehouden. Penningmeester Fred
van Vliet en secretaris Ella Kikkert traden af en waren niet herkiesbaar. In hun
plaats werden Esmee ten Brink en Rob Hoogerwerf gekozen als opvolgers. Namens het bestuur kregen Fred en Ella een etentje aangeboden. Het aantal leden
bedraagt nu zo rond de tweehonderd, daar zou eigenlijk nog een nulletje achter
moeten. Op het moment dat ik dit schrijf is het alweer november en gaan we richting winter. Gelukkig heeft de firma Bijpost in opdracht van de gemeente in oktober ons terrein bestraat zodat wij nu met droge voeten het asiel kunnen bereiken.
U begrijpt dat wij hier heel blij mee zijn. Verder blijft er nog steeds genoeg te
wensen over, zoals b.v. een regenwateropvang-installatie en een buitenbassin. Hoe
het ons verder is vergaan het afgelopen jaar leest u elders in deze nieuwsbrief,
tot een volgende keer,
Met vriendelijke groet, Henk Post.

(pauze van 12:00 tot 13:00 uur)
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BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE !

Al meer dan 30 jaar doen wij ons best om onze doelstelling zo goed mogelijk te verwezenlijken.
Wij kunnen dit echter niet alleen!
Dankzij uw steun en het enthousiasme van al onze vrijwilligers, die zonder enige vergoeding voor ons
klaarstaan, hebben we ook het afgelopen jaar ons hoofd boven water kunnen houden.
Daarom hopen wij ook volgend jaar weer op uw steun te kunnen rekenen.
Mocht u dit jaar uw lidmaatschap nog niet betaald hebben dan zouden wij u willen vragen om dit alsnog te
doen. Nu we volgend jaar helaas weer geen hulp kunnen verwachten vanuit de gemeente zal iedere vorm
van inkomsten meer dan welkom zijn.
Het lidmaatschap bedraagt minimaal €10,- per jaar, 65+ers en studenten zijn al lid vanaf €5,- per jaar.
Een eenmalige donatie mag natuurlijk ook!
U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer: NL20INGB0002465109 o.v.v. lidmaatschap of donatie
vogelasiel en uw emailadres. (i.p.v. het @ typt u de hoofdletter A)
De Paddestoel is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van giften en donaties en is door de
Belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling.
Dat wil zeggen dat u fiscaal vriendelijk een gift kunt geven.

Namens het vogelasiel en alle inheemse vogels en diersoorten, bedankt!

BLIJF OP DE HOOGTE

Nog niet zo lang geleden is onze nieuwe website gelanceerd.
Wij zijn erg trots op de nieuwe professionele en moderne uitstraling.
Neem gerust eens een kijkje!

www.vogelasieldepaddestoel.nl
BLIJF OP DE HOOGTE VIA
FACEBOOK EN TWITTER
Facebook: https://www.facebook.com/vogelasieldepaddestoel/
Twitter: https://twitter.com/Vogelasiel
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EVEN VOORSTELLEN……...
Hallo allemaal,

Beste lezers,

Mijn naam is Rob Hoogerwerf. Ik ben getrouwd met Liesbeth en woon en werk in Den Helder.
Ik ben dit voorjaar gevraagd om het secretariaat van de Paddestoel op me te nemen. Hier moest ik even over nadenken
omdat ik ook secretaris ben van de vogelwerkgroep Den
Helder,, maar heb uiteindelijk toen toch besloten om het te
doen. Ik ben in een team terecht gekomen waarin heel veel
kennis, kunde en vooral ook enthousiasme aanwezig is. Het
mooie is dat het team niet alleen maar vogels opvangt maar
ook allerlei andere dieren zoals egels, hazen, konijnen en
vleermuizen.
Kortom, er wordt met hart en ziel gewerkt om de opgevangen dieren weer gezond te krijgen en dit gaat vaak vooral
net na de broedperiode door tot in de late uurtjes. Respect!
Als de dieren dan weer gezond zijn worden ze weer uitgezet. Samenwerken is het motto voor de toekomst. Dit is
nodig omdat we zoals zo veel andere organisaties geen uitpuilende bankkluis hebben. Integendeel zelfs. Maar goed
we gaan er samen met het hele team tegenaan. Ik heb er
heel veel zin in en als ik zo om mij heen kijk is het bij de
andere leden van het team hetzelfde.

Mijn naam is Esmee ten Brink, ik woon in Julianadorp samen
met mijn hond en 4 katten en ik werk als administratief medewerkster in Obdam. Sinds juni 2016 heb ik mij aangesloten
als penningmeester bij het bestuur van het vogelasiel de Paddestoel.

Team Paddestoel, heel veel sterkte en wijsheid voor de
komende jaren.

Groeten Esmee

Door mijn werkzaamheden bij de dierenambulance kwam ik
geregeld op het vogelasiel en daar werd ik gevraagd of het
penningmeesterschap van het vogelasiel niets voor mij was.
Ik heb hier een tijdje over nagedacht en uiteindelijk besloten
om dit op mij te nemen.
Vooral de inzet van de beheersters, alle vrijwilligers en de
cliënten om van het vogelasiel een goed draaiende organisatie
te maken, spreekt mij bijzonder aan.
Het bestuur bestaat momenteel uit gemotiveerde mensen en ik
heb er zin in om hier mijn steentje aan bij te dragen.
De toekomst van het vogelasiel is, volgens mij, een prettige,
doeltreffende en betaalbare opvang te realiseren voor mens en
dier. Ik ga ervoor.

LAURA’S COLUMN
Beste lezers, het was me een nieuwe start zeg….
Nieuwe en oude gezichten mengden zich door elkaar heen en het was even zoeken voor iedereen. Werken met twee beheerders in een nieuw concept en een bestuur dat uit nood geboren was. Oude kennis die niet meer relevant was en nieuwe kennis
die nog ontwikkeld moest worden kortom, wie doet wat en vooral hoe gaan we het doen? Nieuwe cliënten nieuwe vrijwilligers, oude cliënten en oude vrijwilligers. Uiteindelijk moesten we toch allemaal dezelfde koers gaan varen.
Maart, april en mei waren de maanden waarin we aan elkaar hebben mogen wennen en waarin we hebben moeten leren om
samen te gaan werken. Inwerken van nieuwe mensen. De oude garde moest een pas op de plaats maken en wennen aan veranderingen. Pr is heel goed opgepakt daar is veel aandacht naar uit gegaan. De open middag op zondag 14 augustus bewees dit
door een grote opkomst van Helders publiek. Het herstellen en aangaan van nieuwe contacten was een belangrijke actie die
snel moest worden opgepakt. Wensen en behoeftes van iedereen kenbaar maken. Kortom een hele nieuwe start maken.
Juni, juli en augustus waren weer extreem druk met jonge vogels. Ruth zat tot over haar oren in het kleine grut en ook overdag bij de opvang was het aanbod gigantisch. Vanaf dat moment moesten we als een geoliede machine draaien. Dit was best
een uitdaging maar naar mijn mening hebben we ons als een team gedragen en hebben we ons er goed doorheen geslagen.
Tussen de bedrijven door is er een extra buitenverblijf geplaatst en hebben we zonnepanelen gekregen.
In september en oktober keerde de rust weer iets terug bij de opvang en kregen we allen een beetje adem om andere zaken aan
te gaan pakken. Buiten het opvangen en revalideren van de dieren komt er bij het draaiend houden van een wildopvang echt
heel veel meer kijken. We hebben toekomstplannen om de opvang te verbeteren en te professionaliseren. Gesprekken aangaan met mede opvangcentra en met gemeenten en provincie etc. Opknappen en onderhoud aan het pand en de omgeving zijn
onder andere nu aan de beurt. In november hebben we een prachtig pad gekregen naar de opvang toe. Nu lopen we niet meer
allemaal modder naar binnen en dat merken we aan het dweilen van de vloeren. Het is nu voor bezoekers prettiger om een
bezoek te brengen of dieren af te leveren. Ook auto’s kunnen makkelijker keren en worden niet meer zo vies. Helaas moesten
we sluiten voor publiek omdat er vogelgriep heerst in Nederland.
Voor december staat er een “feestje” op de agenda om onze vrijwilligers te bedanken voor de geboden hulp de afgelopen
maanden. Al met al kunnen we zeggen dat we een zeer druk jaar hebben gehad waarin we weer veel dieren hebben kunnen
helpen. Er is een team ontstaan van bestuur, beheer, vrijwilligers en cliënten. Samen hebben we het gefikst dit jaar en hopelijk
kunnen we deze koers nog lange tijd varen met elkaar.
Vriendelijke groeten Laura Doornbosch.
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DWO

De Paddestoel is met twee mensen ook vertegenwoordigd in het bestuur van de dierenwelzijn organisatie (DWO). Het doel
van deze samenwerking is het creëren van een robuuste vakkundige organisatie die een positieve bijdrage kan leveren aan het
dierenwelzijn binnen de regio.
In juni is Gerrit Balkema uitgetreden en in zijn plaats is Ilse Kootkar toegetreden tot het DWO-bestuur. DWO heeft ook dit
jaar weer 10.000 euro subsidie van de gemeente ter beschikking gekregen. Partijen van het DWO kunnen een project of noodzakelijke investering hiervoor indienen, waarna het bestuur beslist en de voorstellen indient bij de gemeente. De Paddestoel
heeft een offerte ingediend voor een nieuwe energiezuinige wasmachine en droger wat gelukkig is goedgekeurd.
De DWO heeft een gezamenlijke website waar ook de Paddestoel in participeert. Verder is een van de
speerpunten het houden van een gezamenlijke collecte die jaarlijks in mei gehouden wordt. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan de deelnemende dierenorganisaties.
Wilt u helpen met collecteren, u bent natuurlijk van harte welkom.
Meer informatie en opgave: http://www.dierenwelzijnsorganisaties.nl/about/

Het huidige bestuur bestaande uit:
Van links naar rechts: Esmee ten Brink (penningmeester), Laura Doornbosch-Twigt (beheerster),
Henk Post (voorzitter), Rob Hoogerwerf (secretaris), Ruth Kraak (alg. bestuurslid),
Ilse Kootkar (beheerster) en Gerrit Balkema (alg. bestuurslid).

VOORZITTER GEZOCHT!
Omdat onze huidige voorzitter volgend jaar de respectabele leeftijd van 70 jaar bereikt, mag hij volgens de statuten niet
meer aanblijven in ons bestuur. Daarom zijn wij alvast op zoek naar een nieuwe voorzitter. Naast vooral betrokkenheid,
doorzettingsvermogen en veel enthousiasme zullen de volgende taken ten deel vallen onder deze functie:
Leidinggeven aan het bestuur in de ruimste zin des woords, het voorzitten van bestuursvergadering, periodiek overleg met
zuster-of overheidsorganisaties al dan niet i.s.m. andere bestuursleden, het verrichten van representatieve taken en overleg
met gevolmachtigde.
Herkent u zichzelf hierin, kom dan eens vrijblijvend langs of stuur een mail naar info@vogelasieldepaddestoel.nl.
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VAN DE WERKVLOER
VRIJWILLIGERS
Met een groep van enthousiaste mensen waaronder nieuwe en oude gezichten naderen we de laatste maand van dit jaar. Na
een inwerkperiode draaien de nieuwe mensen tegenwoordig zelfstandig de weekenden in de Paddestoel. De dieren worden
verzorgd en mensen worden te woord gestaan daar waar nodig is. We willen dan ook even benadrukken dat we erg geholpen
en blij zijn met de nieuwe mensen in ons midden. En met trots kunnen we zeggen; dit is ons team!
Tevens is er deze zomer gezocht naar vogelmoeders. Met een aantal aanmeldingen hebben we voorzichtig geprobeerd de nieuwe moeders kennis te laten maken met het babysitten. Sommigen haakten snel af bij het horen en zien van de intense verzorging die de
kleintjes vragen. Van tevoren niet bedacht dat kleine vogeltjes al bij zonsopgang beginnen met honger hebben en dit doorzetten tot na zonsondergang. Ieder uur of zelfs nog
vaker gaan de kleine bekkies open en wordt er luidkeels geroepen om eten! Samen met
Ruth hebben 2 moeders even kennis mogen maken met het werk en hopelijk krijgt dit
volgend voorjaar een vervolg. Mocht u dit nu lezen en denken, dat is ook wel iets voor
mij, twijfel dan niet en kom eens langs of stuur een mailtje.

Hallo allemaal,…
Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor het vrijwilligershoekje in deze nieuwsbrief.
Laat ik mezelf eerst eens voorstellen; Ik ben Margreet
Wormmeester, 39 jaar en sinds 1 augustus vrijwilliger bij
het vogelasiel. Ik heb twee hondjes, Jip & Floortje. Verder
ben ik sinds 1996 werkzaam bij de Koninklijke Marine. De
reden dat ik vrijwilliger ben geworden is dat ik een steentje
bij wil dragen in de maatschappij en dan het liefst voor dieren omdat die zorg en aandacht nooit verspilde energie is.
En toen zag ik afgelopen zomer de oproep dat De Paddestoel vrijwilligers zocht, dus tadaaaaah! hier ben ik. Ik vind
het ontzettend leuk en dankbaar werk. Het eerste weekend
was wel een vuurdoop met 7 patiënten, 2 duiven, 2 zwanen
een reiger een egel en baardagaam. Maar met de hulp van
Ilse en Laura is alles goed verlopen.
Bedankt voor het vertrouwen en ik hoop dat ik me nog jaren mag en kan inzetten voor deze mooie organisatie.
Groetjes Margreet

DAGBESTEDING
Ook hebben we de weekploeg kunnen versterken met een aantal nieuwe gezichten.
We hopen dan ook van harte dat deze mensen het naar hun zin blijven hebben bij ons en dat we er samen voor gaan zorgen
dat de Paddestoel nog lang zal blijven bestaan.
Bij ons dagbesteding doen betekent, werken met dieren, werken in een kleine groep met niet meer dan twee verschillende
begeleiders. Er is bij ons bijna geen verloop van werknemers, hierdoor is de weekploeg erg stabiel. Daarnaast is de locatie in
het bos erg rustgevend. Tussen de middag lunchen we samen aan tafel. Er is geen werkdruk!
Voor ons is het belangrijk dat de werknemers van de weekploeg het naar hun zin hebben. Dat ze ruimte krijgen zich te ontwikkelen daar waar ze kunnen. Dat ze gehoord worden en hun verhaal kunnen doen. Vertrouwen staat bij ons hoog in het
vaandel.
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DANKBAAR

Zoals al eerder aangegeven in deze nieuwsbrief zijn wij totaal afhankelijk van giften en donaties. Gelukkig waren er het
afgelopen jaar weer veel mensen en organisaties die aan ons gedacht hebben. Vaak was een oproepje op facebook al
genoeg om allerlei spullen en voer gedoneerd te krijgen. Denk hieraan bv aan fleecedekens die wij zochten om slaapzakken van te maken voor de egels. Maar niet alleen om dekens zelf werd gevraagd maar ook om mensen die voor ons
de slaapzakjes konden naaien. Gelukkig ook op deze oproep reageerden er diverse mensen die belangeloos voor ons
achter de naaimachine gingen zitten! Lieve mensen bedankt hiervoor!!
Verder konden wij weer rekenen op een superdonatie van Marinus Vermooten die op dierendag voor het derde opeenvolgende jaar een deel van zijn raadstoelage aan diverse dierenwelzijn organisaties van Den Helder schonk.
Ook Windmolenvereniging De Eendragt zijn wij ontzettend dankbaar voor hun geweldige bijdrage en willen wij langs
deze weg nogmaals ontzettend bedanken!
Via Dierendonatie.nl ging een grote wens van ons in vervulling d.m.v. het bij elkaar sparen van een goede weegschaal,
TopLabour Uitzendbureau BV doneerde ons een nieuwe couveuse en Multiservice Den Helder voerde belangeloos diverse klussen bij ons uit. Daarnaast worden wij meerdere malen per jaar verrast door Anneke en Wout van Visbakkerij
Quickfish die samen met hun klanten sparen voor allerlei lekkere hapjes voor onze patiëntjes. Ook Willem Jan van de
SSN (Stichting Strandexploitatie Noordkop) staat altijd voor ons klaar als wij schoon zand nodig hebben!
Hoeveel het voor ons betekent dat er zoveel mensen met ons begaan zijn valt niet in woorden uit te drukken. Iedere donatie, groot of klein, wordt door ons ontzettend gewaardeerd en motiveert ons om vooral door te gaan met waar we mee
bezig zijn!
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TROTS !

Naast de schenking van een deel van zijn raadstoelage reikt Marinus Vermooten al drie jaar een prijs van € 250,00 uit aan
de grootste dierenvriend van Den Helder. Dit jaar viel deze prijs ten deel aan onze “eigen” Ruth Kraak. U kunt zich vast
voorstellen hoe trots wij zijn !!
Ruth werkt al meer dan 3 jaar als vrijwilligster bij vogelasiel De Paddestoel en is in haar eigen tijd kraammoeder, pleegmoeder en opvangmoeder van grote aantallen hulpeloze jonge dieren als vogels en egels.
HELDERSE COURANT 13 OKTOBER 2016
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IN CIJFERS
Tientallen egels komen in het asiel om na herstel weer vrij te worden gelaten. De verzorging voor de egel wordt steeds beter. Twee maal per jaar is er een regionaal overleg van alle egelopvangen in Noord- en Zuid-Holland., ditmaal in Haarlem.
Allerlei ervaringen worden gedeeld en handige tips voor nog betere melkvoeding zijn inmiddels succesvol gebruikt. Iedere
keer wordt een ander onderwerp besproken.
Deze herfst hebben alle opvangcentra het enorm druk, ook wij in De Paddestoel. Dit omdat het plots erg koud werd 's
nachts en ook overdag. De kleintjes zijn dan nog lang niet zwaar genoeg om de winterslaap in te gaan. Zij gaan dan overdag
rondlopen, op zoek naar eten wat er bijna niet meer is. Deze tijd is het zeker goed om bij te voeren, zoals kattenbrokken,
liefst geweekte. Schoon water in een lage schaal hoort daar altijd bij. Alle hokken in De Paddestoel zijn bezet, waardoor er
met losse hokken moet worden gewerkt. Een extra egelflat staat hoog op ons verlanglijstje!

OPGEVANGEN DIEREN
Even een kleine tussenstand wat de dierenopvang betreft. Tot aan de maand december vingen we al zo’n ……. dieren op.
Daarvan kwamen veruit de meeste dieren uit de gemeente Den Helder. Maar ook de gemeentes Hollands Kroon, Schagen
en Texel zochten ons op. De dieren die werden aangebracht kunnen we in een aantal groepen verdelen.
Groep 1 de inheemse vogels
Groep 2 de egels
Groep 3 vossen
Groep 4 konijnen en hazen. (duinkonijn)
Groep 5 vleermuizen
Groep 6 overige (tropische uitheemse vogelsoorten) (logés)
De inheemse vogels nemen de meeste plekken van deze opgevangen dieren in, daarna komen de egels. Minder vaak maar
toch ook goed vertegenwoordigd zijn de jonge hazen en duinkonijnen. Een bosje vleermuizen kwam bij ons binnen waarvan er zelfs bij twee laatvliegers Rabiës werd geconstateerd. Gelukkig hebben we Jan Boshamer de vleermuisman die ons
hier altijd weer mee verder helpt. De laatste en minst grote groep bestaat uit logés die bij ons vakantie komen vieren. Het
uitzetpercentage lijkt dit jaar vrij hoog te liggen maar voor een eerlijk beeld moeten we dit pas aan het einde van het jaar
vergelijken met voorgaande jaren.
Dan kampen wij nog met het gedumpte pluimvee-probleem. Och wat leuk een kuikentje, totdat erop een ochtend wordt
gemerkt dat het om een haan gaat. Dan zijn de kuikens niet meer leuk en doen we er toch gewoon afstand van. Oké als je
het ons vraagt hebben we liever dat dan dat ze in een doos in het bos worden gedumpt. Natuurlijk! Maar wij zijn een wildopvang en kunnen onmogelijk alle kippen en hanen houden die bij ons gebracht worden. Het kost een hoop voer en ook een
hoop energie om dan maar weer eens een goed tehuis te vinden voor het diertje, dus bezint eer ge begint !

Met deze wijze les sluiten wij af door u allen hele fijne kerstdagen, een gelukkig,
gezond maar vooral diervriendelijk 2017 toe te wensen!
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FOTOGALERIJ
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