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Vogelasiel De Paddestoel, of beter gezegd Vogel- en Wildopvang De Paddestoel
vangt inheemse in het wild levende dieren op om ze vervolgens te behandelen en
te revalideren met als doel ze weer terug te plaatsen in de natuurlijke habitat.
Onze organisatie doet dit werk al ruim veertig jaar op de locatie in de Donkere
Duinen. Maar ook ruim veertig jaar zonder gemeentelijke subsidie, terwijl onze
zusterorganisaties Dierenambulance Den Helder e.o. en Dierenasiel ‘t Schuthok,
die veel vogels en dieren bij ons afleveren, wel financieel door de gemeente
structureel worden gesteund. Wij moeten het dan ook vooral hebben van giften
en donaties en eventueel cliënt gelden van dagbestedingsplaatsen. De wet dieren
zegt in artikel 1.4 dat eenieder een algemene zorgplicht voor dieren heeft.
Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen huisdieren en in het wild
levende dieren. Maakt dus niet uit of het een hond, kat konijn, haas, vogel of vos
is. Daarbij moet rekening worden gehouden met de intrinsieke waarde van het
dier, (artikel 1.3 van de wet dieren) In het geval van in het wild levende dieren
dient de gemeente er zorg voor te dragen dat de inbreuk op de intrinsieke
waarde wordt voorkomen en de dieren de zorg krijgen die noodzakelijk is. In punt
3 van artikel 1.3 wordt genoemd dat dat dieren gevrijwaard moeten zijn van pijn
en verwonding. Conform wetboek 5 is de gemeente verantwoordelijk voor alle
dieren die geen eigenaar hebben, zwervend worden aangetroffen of in nood
verkeren. In feite is de Paddestoel een dienstverlenende organisatie voor en naar
de samenleving.
In DWO verband praten we daar ook over en vanaf 2017 zijn er
dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente van de beide andere
organisaties en mogelijk zullen we ook proberen om dat voor De Paddestoel te
realiseren. Ook zijn we op initiatief van de gemeente in overleg met de Vallei om
te kijken of er daar samenwerkingsmogelijkheden zijn.
Sinds de vorige uitgave van deze nieuwsbrief is er ook weer het nodige veranderd
in 2017. In Maart 2016 kwam Laura Twigt terug in dienst en ook Ilse Kootkar
kreeg een parttime contract. Dus twee beheerders en ook kwamen een aantal
cliënten de Paddestoel versterken via een dagbestedingsplaats. Aan het einde
van het jaar weer een verandering, Laura koos voor een andere baan en Ilse
kreeg in maart van dit jaar ook een andere baan. Er kwam een nieuw beheerder
Jasmijn Hulleman die in Maart door Ilse Kootkar is ingewerkt op de Paddestoel.

Bezoekadres
Jan Verfailleweg 620a
1783 BW Den Helder

Verder werken we ook nog zoveel mogelijk aan werving van leden en of
donateurs en draagt Ilse zorg voor de nodige PR.
Mocht u meer willen weten van De Paddestoel dan kunt u ons vinden op de
website, maar langs komen mag natuurlijk ook.
Met vriendelijke groet,
Henk Post.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
10.00 - 16.00uur
(pauze van 12:00 tot 13:00uur)
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HELPT U ONS MET HELPEN?

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!

Algemene ledenvergadering
Oproep voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de
Vereniging Vogelbescherming Den Helder/ Vogelasiel de
Paddestoel te houden op 15 juni 2017 aanvang 19.30 uur in
“het Warme Nezzzt”, bijgebouw van het vogelasiel aan de Jan
Verfailleweg 620A te Den Helder in het bos de Donkere Duinen
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EVEN VOORSTELLEN……...
Hoi, ik ben Jasmijn Hulleman 30 jaar en de nieuwe beheerster van de
vogel en wildopvang de Paddestoel.
Ik kom uit Hoorn en woon momenteel in Abbekerk, een dorpje dichtbij
Hoorn en 45 minuutjes van Den helder. Niet echt om de hoek dus maar
dat gaat in de toekomst wel veranderen.
In mijn vrije tijd kijk ik graag vogels of help ik mee met onderzoek naar
verschillende soorten zoals roofvogels en sterns.
In mijn nieuwe baan ben ik dagelijks met vogels aan het werk, heerlijk
vind ik dit!
Het drukke seizoen komt er alweer aan met veel jonge vogels en andere
dieren die onze hulp nodig hebben.
De naam vogelasiel is soms een beetje verwarrend, vaak krijgen wij de
vraag of we kippen, hanen en parkieten willen opnemen.
Maar wij zijn een opvang voor inheemse dieren en vogels die in het wild
voorkomen en hebben gewoonweg geen ruimte om ook alle tamme
vogels te huisvesten. Wij moeten daar ook weer een plek voor zoeken en
ervoor zorgen en dat brengt kosten met zich mee. Kosten die wij als
stichting hard nodig hebben om de wilde vogels en dieren alle goede zorg
te geven. Met als einddoel, terug de natuur in. Daar doen we het voor.
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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
nood- zakelijke 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/

BESTUURSLEDEN GEZOCHT!!!
Omdat onze huidige voorzitter dit jaar de respectabele leeftijd van 70 jaar bereikt, mag hij volgens de statuten niet meer
aanblijven in ons bestuur. Daarom zijn wij met spoed 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.
Daarnaast zijn wij per juni ook op zoek naar een secretatis.
De taken van de secretaris zijn:
•
Oproepen tot vergadering en het vastleggen van de vergaderlocatie
•
Notuleren bestuursvergaderingen
•
Verzorgen jaarverslag voor 1 april
•
Verzorgen van correspondentie
•
Opmaken van contracten en overeenkomsten voor zover hiervoor een jurist niet vereist is.
•
Archief houden van alle correspondentie, aktes en overeenkomsten
•
Draagt zorg voor het op peil houden van kennis van interne procedures
•
Vervangt incidenteel de voorzitter bij diens afwezigheid
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 SPOED GEZOCHT! M/V
Altijd al vrijwilligerswerk willen doen?
Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar:
- Assistent beheerder (tegen een vrijwilligersbijdrage)
- Een voorzitter
- Een secretaris
- Avondvrijwilligers
- Weekendvrijwilligers
- Vogelmoeders
Voor meer informatie belt u met: 0223 - 62 05 86 of
06 - 57072575 (na sluitingstijden) of kom op werkdagen eens langs bij ons op het asiel.
Vooral om “vogelmoeders” en avondvrijwilligers zitten wij te springen!! De meeste
mensen haken 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!. 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.

Interview Kees van Rest:
Hoi ik ben Kees, 32 jaar en ik woon in Den Helder. Ik werk hier vanaf
2008 met veel plezier.
Het werken met dieren vind ik erg leuk en in de loop der jaren heb ik
mij gespecialiseerd in het geven van rondleidingen voor bezoekers
en schoolklassen die graag een kijkje willen nemen in de opvang.
Ik vertel tijdens de rondleiding allemaal leuke weetjes over de vogels
en mijn favoriet zijn de kraaiachtigen.
Mijn leukste herinnering van de afgelopen 10 jaar is toch wel het
uitzetten van ganzen toen ik hier net werkte. Je leert hier wel snel
dat je niet gehecht moet raken met de dieren die wij verzorgen.
Want je doet er alles aan om een dier op te knappen en dan gaan ze
soms alsnog dood. Dat is best zwaar aan deze baan. Ondanks dat
blijf ik elke dag gemotiveerd om naar de opvang te komen omdat ik
mij nuttig voel voor de maatschappij en veel dieren weer terug kan
plaatsen in de natuur.

DAGBESTEDING
Op dit moment hebben wij 3 mensen in de dagbesteding lopen, en het is een komen en gaan van stagiaires.
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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WEETJES
JONGE VOGELS
Ieder jaar weer wordt De Paddestoel overspoeld met telefoontjes van goedwillende mensen die een jonge vogel van de
grond hebben opgeraapt in de veronderstelling dat het uit het nest is gevallen of door de ouders in de steek is gelaten.
Veel jonge vogels worden kaal geboren en blijven de eerste paar weken in het nest zitten.
Het stadium daarna speelt zich af buiten het nest, namelijk op de grond. Bijna alle vogels zetten hun jongen op een
bepaald moment uit het nest, of de jongen springen er zelf uit. De jonge vogels zitten dan al goed in de veren, de
donsveren zijn nauwelijks meer aanwezig. Ze kunnen dan nog niet vliegen, maar springen of fladderen wat rond. De
jonge vogels worden ook wel "uitvliegers" genoemd. De jonge vogels worden vanaf de grond gevoerd en krijgen vliegles.
De oudervogel verzorgt en beschermt het jong op de grond tot het kan vliegen. Dit kan nog enkele dagen duren.
Als u een jonge vogel op de grond vindt, dan betekent dat niet direct dat het jong gewond of verlaten is. De oudervogel
is meestal in de buurt. Vaak kunt u ze nog horen. Zodra het rustig is komt de oudervogel terug bij het jong. U kunt de
jonge vogel op een beschut plekje in de struiken zetten, maar niet te ver van de plek waar u de jonge vogel heeft
gevonden. Zo kan de oudervogel het jong makkelijk terug vinden.
Vaak zeggen mensen dat het te gevaarlijk is om jonge vogels in de tuin te laten zitten, omdat er katten zijn. Probeer de
katten uit de buurt of binnen te houden. De vogel heeft een aantal dagen nodig om te kunnen vliegen. Het is zonde om
om die reden een vogel uit het vogelgezin te halen, alleen omdat de jonge vogel nog niet kan vliegen.
Het kost ons dan ook veel moeite mensen te overtuigen, dat het hier gaat om een natuurlijk proces, waarmee u zich zo
weinig mogelijk zou moeten bemoeien. De uiteindelijke overlevingskansen in de natuur van de schijnbaar
hulpbehoevende vogel nemen zeker niet toe door een vogel uit zijn omgeving te halen en verder met de hand groot te
brengen. De dreigende gevaren, zoals katten, zijn even van de baan, maar keren bij het terugplaatsen in de natuur
terug. Alleen een jonge vogel die van zijn ouders heeft leren omgaan met alle gevaren van de stad en de daar aanwezige
voedselbronnen weet te vinden, heeft een redelijke kans volwassen te worden.
Ook jonge uilen (ook wel takkelingen genoemd) verlaten
het nest voordat ze goed kunnen vliegen. Ze zitten in de
omgeving van het nest op takken. Soms gebeurt het
weleens dat een jonge uil naar beneden valt. Als ze op de
grond terecht komen klimmen ze zelf weer naar boven of
blijven even op de grond zitten.
De oudervogel kan het jong weer terugvinden, door het
geroep van de jonge uil (omdat het honger heeft). Het
voeren gebeurt ’s nachts. Vindt u een jonge uil op de grond
dan kunt u het dier gewoon laten zitten, mits het natuurlijk
gewond is. Ons advies is dus: “Laat de jonge vogels met
rust en niet aankomen. Een jonge vogel heeft de beste
overlevingskans wanneer het wordt grootgebracht door
zijn eigen ouders”.
Vindt u een jonge vogel die gepakt is door bijvoorbeeld een kat of gewond is, dan kunt u contact opnemen met de
Dierenambulance. Vindt u een jong wat duidelijk niet goed in de veren zit, probeer het dan terug te plaatsen in het nest.
Lukt dit niet, bel ook dan de dierenambulance. Het zou prettig zijn als u de gewonde vogel alvast in een doosje plaatst.
Durft u de vogel niet op te pakken zet er dan een doos of wasmand of iets dergelijks overheen.
Twijfelt u of wilt u advies, dan kunt u natuurlijk altijd bellen met De Paddestoel of met De Dierenambulance.
U snapt dat de opvang van dit jonge grut niet alleen veel tijd kost maar ook veel geld. Helaas is de Paddestoel nog steeds
afhankelijk van donaties en giften. Daarom vragen wij uw hulp!! Naast geldelijke donaties kunt u ons steunen met
goederen. Denk hierbij aan: kattenvoer (blik!), tartaar, kippenvleugeltjes, reismandjes, schoonmaakmiddelen,
waspoeder, vuilniszakken, wol (voor namaaknestjes) en fleecedekens! Namens alle beestjes alvast enorm bedankt!!
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OPEN DAG 3 JUNI 2017 - 45 JARIG BESTAAN
Zaterdag 3 juni bestaan wij
precies 45 jaar!
Daarom zullen wij die dag
open zijn voor publiek, komt
u ook gezellig even langs?
Tijd: 11.00 – 16.00 uur

Honderd dagen vogeltje
Oftewel de Gierzwaluw, sinds eind april is hij weer terug in Nederland en verblijft hier dan zo’n drie maanden om zich
voort te planten. De rest van het jaar vliegen ze boven Zuidelijk Afrika. De Gierzwaluw spreekt veel mensen aan
omdat het een bijzondere vogel is die bij veel mensen het “zomergevoel” geeft en op warme zomeravonden laten ze
zich niet onbetuigd door luid schreeuwend, in hoog tempo elkaar najagend, over de terrasjes en door de straten in
stad en dorp. Ze kunnen snelheden halen van meer dan 100 km per uur. Omdat een Gierzwaluw eigenlijk geen poten
heeft maar korte klauwtjes, pootjes, kan hij niet van de grond opstijgen als ze daar per ongeluk terecht zijn gekomen.
Vaak zijn het jonge vogels of verzwakte oudervogels die op de grond gevonden worden. Jonge vogels gaan soms op
onderzoek naar verkoeling als er bijvoorbeeld een hitte golf is, of ze vallen bij hun kruiptocht bij de invliegopening
naar beneden. Jaarlijks worden dan ook de nodige Gierzwaluwen bij de Paddestoel gebracht waar ze met speciaal
voedsel worden grootgebracht. In de lucht voeden ze zich al vliegend met aeroplanton (vliegende insecten en
zwevende spinnetjes).Niet alles wat voorbij komt wordt verorberd. In een fractie van een seconde onderscheiden ze
de eetbare zweefvlieg van de met een angel uitgeruste bij. De Gierzwaluw bewaart de insecten tijdens de vlucht in de
keelzak. Hier worden ze met speeksel samengeperst tot een voedselbal van een tot twee gram. Men heeft een
voedselbal wel eens uitgeplozen en men trof daarin behalve vliegen, ook bladluizen, gevleugelde mieren, spinnetjes,
kevers enz.in totaal 500 insecten. Op een mooie zomerse dag kunnen de ouders 40 balletjes naar de jongen brengen.
Opgeteld bij de insecten die ze zelf eten, kan een Gierzwaluwgezin per dag meer dan 20.000 insecten vernietigen.
Maar bij slecht weer, en dus weinig insecten, breken er moeilijke tijden aan. Gierzwaluwen voelen van te voren dat er
een slechtweer periode aankomt. De ouders blijven zolang mogelijk bij de jongen op het nest. Als er echt geen
insecten meer te vinden zijn verlaten ze de jongen en trekken soms wel 1000 km verder naar gebieden waar wel
mooi weer is. De jonge vogels kunnen enkele dagen zonder voedsel. Ze raken in een soort winterslaap, waarbij hun
temperatuur daalt en hun ademhaling en hartslag vertragen. Jonge Gierzwaluwen blijven minstens 40 dagen op het
nest en soms bij slecht weer dagen langer voor ze uitvliegen. Die nesttijd is veel langer dan bij andere vogels omdat
jonge Gierzwaluwen bij het verlaten van het nest direct goede vliegers moeten zijn. Ze komen niet meer op het nest
en landen waarschijnlijk pas na 3 of 4 jaar weer als zij zelf geslachtsrijp zijn en gaan nestelen. Jongen als ze uitvliegen,
vliegen direct naar de overwinteringsgebieden in Afrika. Meestal is dit eind Juli en ze vliegen dan zo’n 7000 kilometer
zonder rustpauzes. De Gierzwaluw komt ook in deze gemeente veel voor, maar door herstelwerkzaamheden aan
gebouwen en huizen en dakrenovaties, verdwijnen veel nestplaatsen. Sinds 1 april 2002 is de nieuwe Flora en
Faunawet in werking getreden en is de Gierzwaluw jaarrond beschermd. Door het treffen van allerlei voorzieningen is
het mogelijk om de Gierzwaluw in het stadsbeeld te behouden en de vogelwerkgroep verstrekt desgevraagd graag
alle informatie en advies.

Collecte DWO brengt meer op dan vorig jaar
De collecte voor de dierenwelzijnsorganisaties in Den
Helder heeft dit jaar zo’n tweehonderd euro meer
opgeleverd dan in 2016. In totaal werd door 33 collectanten
een bedrag van € 5273,12 opgehaald.
Het hoogste bedrag dit jaar is opgehaald door Peter
Wiekhart, die in Nieuw Den Helder / Zuidoost maar liefst
576,05 euro heeft opgehaald. Tijdens de collecte op de
markt, onder muzikale begeleiding van “Zo niet dan toch”, is
€ 620,53 opgehaald.
Bij deze willen wij, namens het dier in nood, alle gulle
gevers ontzettend bedanken!
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