NIEUWSBRIEF APRIL 2019

Welkom!
Welkom bij weer een nieuwe nieuwsbrief van Vogelasiel De Paddestoel te Den
Helder. Middels deze
nieuwsbrief houden we jullie
graag op de hoogte van de
gang van zaken bij onze
opvang. Wist u dat we ondanks onze naam
‘Vogelasiel’, ook wilde
zoogdieren opvangen? Er
worden namelijk o.a. egels,
hazen en wilde konijnen bij
ons gebracht.
Mocht u een gewonde vogel
of een gewond zoogdier
vinden, dan kunt u deze
altijd naar ons toe brengen.
Wij zijn overdag aanwezig
bij de opvang tussen 09:00
en 16:00 uur. Na die tijd
zijn wij te bereiken op ons
mobiele nummer: 06 - 57
07 25 75.
Mocht u na sluitingstijd een
gewond dier vinden, dan

kunt u deze alsnog naar ons
toebrengen. Voor het hek
van het asiel staan verschillende opvanghokken waar
u het dier in kunt plaatsen.
Wij stellen het op prijs als u
ons dan op de hoogte
brengt via het mobiele nummer. Dan zorgen wij dat het
dier naar binnen wordt gehaald en de juiste verzorging krijgt.
Heeft u een gewond dier
kunnen vangen, maar lukt
het u echter niet om deze
zelf naar de opvang te
brengen? Dan kunt u het
beste even contact opnemen
met de dichtstbijzijnde dierenambulance.
De dierenambulances in
onze regio zijn;
Den Helder:
06 - 51 69 71 15
Hollands Kroon:
06 - 23 77 34 26

Schagen:
0224 - 551 818
Wij zijn ook geopend voor
bezoekers die een kijkje
willen nemen. Op maandag
t/m vrijdag tussen
10:00/12:00 uur en
13:00/16:00 uur. Houdt u
er rekening mee dat de
dieren in onze opvang ziek/
gewond zijn en veel stress
ervaren. Daarom vragen wij
u het geluidsniveau zo laag
mogelijk te houden en kan
het zijn dat u niet bij alle
verblijven een kijkje kunt
nemen. Het herstel en welzijn van de dieren gaat
tenslotte altijd voor!
Wij wensen u veel plezier
met het lezen van deze
nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Vogelasiel De Paddestoel

GEZOCHT
Wij zijn druk bezig met het
bijwerken van onze actuele
lijst van trouwe leden en
donateurs. Helaas hebben
wij nog niet van iedereen
een e-mailadres.
Om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen en
de belangstellenden ongeveer eens per kwartaal op
de hoogte te stellen via

onze nieuwsbrief, vragen wij bericht via onze Faceu om uw e-mailadres aan ons book- of Instagram
door te geven.
pagina mag uiteraard
ook. Mocht u zo vrienVindt u het leuk om deze
delijk zijn een donatie
nieuwsbrief te ontvangen en/
naar ons over te maken,
of bent u donateur? Stuur
zou u dan uw e-mail
dan uw e-mailadres naar
adres in de omschrijving
info
willen noemen?
@vogelasieldepaddestoel.nl
zodat we u kunnen toevoeAlvast hartelijk
gen aan de lijst. Een privé
bedankt!!



BEZOEKADRES:
VOGELASIEL DE PADDESTOEL
JAN VERFAILLEWEG 620A
1783 BW DEN HELDER



POSTADRES:
VOGELASIEL DE PADDESTOEL
POSTBUS 336
1780 AH DEN HELDER



WEBSITE:
WWW.VOGELASIELDEPADDESTOEL.NL



E-MAIL:
INFO@VOGELASIELDEPADDESTOEL.NL



TELEFOON:
0223 620 586 OF 06 57 07 25 75
(NA SLUITINGSTIJD)



OPENINGSTIJDEN VOOR BEZOEKERS:
MAANDAG T/M VRIJDAG
10:00 TOT 16:00 UUR
(PAUZE TUSSEN 12:00 EN 13:00 UUR)

Vogel– en wildopvang De Paddestoel
DWO collecte
De DWO (Dieren Welzijns
Organisaties) gaat dit jaar
wederom collecteren. Dit
mag ‘huis aan huis’ of bij
verenigingen, op uw werk of
in winkels (na toestemming).
Elk ander initiatief op het
gebied van collecteren is
uiteraard van harte welkom.
De collecte is, helaas, hard
nodig voor dierenwelzijn in
de ruimste vorm. De gehele
opbrengst komt ook nu weer
ten goede aan alle behoeftige dieren in Den Helder.
Zowel de huisdieren als de
in het wild levende dieren

“WE ZIJN
ONTZETTEND BLIJ
MET ALLE LIEVE
VRIJWILLIGERS
DIE ZICH DAG IN
DAG UIT VOL
ENTHOUSIASME
BLIJVEN
INZETTEN VOOR
DE DIEREN:
DANKJEWEL!!”

die verzorging nodig hebben.
Dit jaar zal de collecte
plaats vinden van 27 mei
t/m 1 juni, met uitzondering
van 30 mei 2019
(Hemelvaartsdag). Om de
collectebussen te vullen, vragen wij u of u misschien
(weer) bereid bent om ons
hiermee te helpen. De coördinator zal proberen om
een wijk bij u in de buurt te
vinden. Met eventuele voorkeuren wordt rekening gehouden. Als u ons wilt hel-

pen, neem dan contact op
met onderstaand
e-mailadres en/ of telefoonnummer.
Met diervriendelijke groet,
Coördinator
A.J. Blokker Schurer
Wilhelminastraat 1
1782 PM Den Helder
0223 - 617 592
epenanja@quicknet.nl

Dankbaar
Zonder vrijwilligers zou onze
opvang niet kunnen bestaan. In
deze nieuwsbrief willen we
dan ook graag even stilstaan
bij iedereen die ons, op wat
voor manier dan ook, helpt bij
de werkzaamheden in de opvang. Van groot tot klein, van
dierverzorging tot administratief werk en van door de
weekse diensten tot in het
weekend. We zijn ontzettend blij met alle lieve vrij-

willigers die zich dag in dag
uit vol enthousiasme blijven
inzetten voor de dieren:
dankjewel!!

Daarnaast willen we alle
particulieren en bedrijven
die ons op allerlei manieren
steunen van harte bedanken.
Zonder jullie steun redden
wij het niet. Dus ook aan
jullie: dankjewel!!

Sierduiven op zoek naar een ‘forever home’
Al een aantal maanden
hebben we meerdere sierduiven in onze opvang.
Enkelen werden gewond
gevonden en bij ons gebracht. Helaas is er van deze duiven nooit een eigenaar gevonden. Anderen
werden bij ons gedumpt na
sluitingstijd; vermagerd en
sommigen in (zeer) slechte
conditie. Hoewel de duiven

het hier prima naar hun zin
hebben, zitten ze in een
verblijf dat gemaakt is voor
tijdelijk opvang. De duiven
hebben ruimte nodig en wij
hebben straks de verblijven
weer nodig voor andere
gewonde/ zieke wilde dieren. Daarom zijn wij op zoek
naar adressen om deze sierduiven te herplaatsen.

Kent u iemand of bent u
iemand die interesse heeft?
Neem dan contact met ons
op!

Vogel– en wildopvang De Paddestoel
2019: Jaar van de wulp
Elk jaar wordt er door de
Vogelbescherming Nederland
en de SOVON Vogelonderzoek Nederland een ‘vogel
van het jaar’ uitgekozen.
2019 is het jaar van de wulp!
De afgelopen jaren is er veel
onderzoek gedaan naar de
wulp en dit jaar wil de
SOVON alle informatie bij
elkaar brengen en analyseren. De twee belangrijkste
vragen die hierbij centraal
staan, zijn als volgt:
- Welke factoren zijn van
invloed op de aantallen wul-

pen en het voorkomen van
de soort, binnen en buiten
het broedseizoen en hoe
heeft zich dat in de loop der
tijd ontwikkeld?
- Welke kennis ontbreekt er
die nodig is om wulpen in
Nederland beter te beschermen?
Kijk voor meer informatie of
hoe u kunt helpen in het jaar
van de wulp op
www.sovon.nl/
jaarvandewulp

“SAMEN MET DE
VRIJWILLIGERS,
STAGIAIRES EN

Even voorstellen
Voor velen van jullie is Ruth
Kraak geen onbekende: al
vele jaren spant zij zich in
voor de dieren in– en rondom Den Helder. In 2016
werd zij verkozen tot Helderse dierenvriend van het
jaar en ze is al jaren als
vrijwilligster betrokken bij
de opvang en heeft zich de
afgelopen jaren gespecialiseerd in de verzorging van
zieke egels: een vak apart!

In januari dit jaar is ze ter
ondersteuning in dienst gekomen bij het Vogelasiel,
waar we allen erg blij mee
zijn! Een woord van Ruth
zelf:

buitenland maakt dat we steeds
meer dieren kunnen helpen. En
dat vind ik mooi. Samen met de
vrijwilligers, stagiaires en dagbesteding helpen we de dieren
terug de vrijheid in: waar ze
“Ik vind het mooi werk om te horen!”
mogen doen. Als het moet
kom ik er 's nachts m'n bed
voor uit. De samenwerking
en het overleg met andere
opvangcentra in binnen- en

DAGBESTEDING
HELPEN WE DE
DIEREN TERUG
DE VRIJHEID IN,
WAAR ZE
HOREN!”

Vogel– en wildopvang De Paddestoel
Jonge haasjes
Begin maart werd het eerste
haasje van 2019 bij ons
gebracht. Hij werd gegrepen door een kat en had
een flinke wond in zijn lies.
In zo'n geval is het goed om
een haasje naar de opvang
te brengen, omdat hij verzorging nodig heeft. Maar
let op! Dit is in de meeste
gevallen niet nodig!
Waarom niet?
Hazen bewonen geen holen
zoals konijnen dat doen. Ze
maken legers (ondiepe uithollingen) en de jongen wor-

den in een open nest geboren. De moederhaas verspreidt de jonge hazen
vaak over meerdere plekken, zodat ze minder kwetsbaar zijn voor roofdieren.
De moeder komt enkele
keren per dag of zelfs maar
1 keer per dag terug om de
jongen te voeden. Het
grootste deel van de dag
liggen de jongen dus alleen.
Komt u buiten een haasje
tegen dat alleen in een veld
ligt? Dit is dus normaal! De

Sponsoractie Fietstocht
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moeder komt terug om te
voeden. Laat de haasjes
dan ook met rust en kom er
vooral niet aan. Vaak worden jonge haasjes met alle
goede bedoelingen meegenomen, terwijl dit helemaal
niet nodig of verstandig is.
Mocht u twijfelen, neem dan
altijd eerst contact op met
een wildopvang, nog voordat u het haasje oppakt en
meeneemt.

Vogel– en wildopvang De Paddestoel
Advanced Responder EUROWA Training
Bij de opvang zijn we continu bezig om onze kennis uit te breiden
en onszelf te verbeteren, zodat we
de dieren nog beter kunnen helpen.

seerd op het Europese EUROWA protocol. Er deden verschillende opvangcentra uit heel Nederland mee. In geval van een olieramp zijn er op die
manier verschillende opvangcentra
(langs de kust) met getrainde mensen
In de weekenden van 2-3 en 9-10
die kunnen helpen.
maart, volgden Ruth en Melanie
van de opvang een cursus over het Tijdens de cursus werd er onder andeopvangen en revalideren van olie- re geleerd over het vangen van olievogels bij Ecomare op Texel. Deze slachtoffers, de intake, het stabiliseren
cursus werd georganiseerd door
van de vogels, het wassen, opzetten
SON-Respons (Stichting Olievogel van zwembaden en de criteria om
Nederland) en gefinancierd door vogels uiteindelijk weer vrij te laten.
Rijkswaterstaat. De vierdaagse
We hebben erg leerzame dagen gecursus bestond uit zowel theorie–
had!
als praktijk training en werd geba-

Voor meer informatie over het
opvangen van vogels bij olie
calamiteiten:
www.son-respons.nl
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Gevraagd
Wij krijgen vaak de vraag welke spullen wij het beste kunnen gebruiken in de opvang en dat stellen wij ontzettend op prijs!
Zoals u weet kunnen wij elke hulp gebruiken, dus buiten geldelijke
donaties zijn wij ook altijd erg blij met spullen die we direct in de
opvang kunnen gebruiken. Om deze vraag te beantwoorden, hebben we een lijst gemaakt van spullen die we altijd nodig hebben en
die er altijd erg hard doorheen gaan.
Alvast hartelijk bedankt!

Vogel– en wildopvang De Paddestoel

Een kijkje bij de dieren in onze opvang

Vogel– en wildopvang De Paddestoel
Eerste egels van 2019 weer vrij
Een aantal egels bleef afgelopen winter bij ons in de opvang. Afgelopen maand konden wij ze weer vrijlaten.
Hiervoor deden wij een oproep op onze Facebookpagina voor egel-vriendelijke
tuinen. Wat een overweldigend aantal reacties hebben
we gehad! Door de hoge betrokkenheid hebben we veel
nieuwe tuinen gevonden om
egels in vrij te laten. In maart
was het dan zover voor een
aantal egels: ze werden gezond verklaard en mochten
weer lekker naar buiten. Een

“HET VOGELASIEL
BIEDT AL ENKELE
JAREN
STAGEPLEKKEN
AAN. TOT EN
MET JUNI DIT
JAAR ZIJN ER
HELAAS GEEN
STAGEPLEKKEN

aantal egels werden vrijgelaten in de egelhoop van De
Helderse Vallei. Intussen zijn
bijna alle egels uit de opvang
weer vrijgelaten. Goed
nieuws!

Stageplekken
Het Vogelasiel biedt al enkele
jaren stageplekken aan. Langdurige stages voor stagiaires van het
Clusius College in Alkmaar, maar
ook maatschappelijke en snuffelstages voor andere scholen.
Door de vele aanvragen die we
hebben gehad, zijn er tot en met
juni dit jaar helaas geen stageplekken meer beschikbaar.

MEER
BESCHIKBAAR”

Zeekoeten
Begin 2019 spoelden er
grote aantallen dode en
zieke zeekoeten aan op de
Nederlandse kust. Ook bij
onze opvang werden er
opvallend veel zeekoeten
gebracht. Allen dezelfde
symptomen: zwak, graatmager en hele donkere ontlasting. Een aantal overleden
vogels stuurden wij op naar
de vogelopvang in Den

Haag, waar alvast begonnen werd met sectie op deze dieren. Hier bleek dat
alle dieren maagdarmproblemen hadden
door verhongering.
De massasectie werd uitgevoerd door Wageningen
University & Research
(WUR) en de Universiteit
Utrecht (UU). Rond de

20.000 zeekoeten zijn omgekomen door verhongering.
Het gehele rapport is hier te
vinden:
https://www.wur.nl/nl/
nieuws-wur/show-home/
Verhongering-oorzaak-vansterfte-zeekoeten.htm?
fbclid=IwAR0DtN4qylEciXT9
cpzuW3dPZIFNcS8VNdtVi
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Update vanuit onze werkgroep m.b.t. mogelijke overgang naar de Helderse Vallei
Lieve lezers,
Op 21 januari 2019 stond het Vogelasiel de Paddestoel, wij spreken liever over wildopvang (WO), op de
agenda van de raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer van de gemeente Den Helder.
In de aanloop naar deze vergadering hebben wij alle raad- en commissieleden middels een brief geïnformeerd over onze zienswijze, waarin het gaat om de te maken keuzes.
Aan de hand van een dertien pagina’s tellende PowerPoint presentatie, zette wethouder Remco Duijnker alle
ontwikkelingen vanaf november 2016 tot nu, nog eens op een rijtje. Wij beperken ons hier tot de belangrijkste punten die op dit moment aan de orde zijn.
Dat de huidige opvang niet meer voldoet aan de wettelijke eisen is al vastgesteld. Dan zijn er drie opties:
Verbouwen van de huidige faciliteiten.
Nieuwbouw op de huidige locatie.
Nieuwbouw op de locatie Helderse Vallei
De derde optie heeft de voorkeur van alle partijen in de raad en daar zijn wij blij mee. Deze optie biedt
namelijk ook de beste mogelijkheden voor integratie van de wildopvang in de organisatie van de Helderse
Vallei (HV). Katelijne van Spronsen, directeur van de HV, gaf tijdens haar presentatie ook aan dat de WO
als onderdeel van de HV de beste garantie is voor het voortbestaan van de WO.
Hoe nu verder?
De commissieleden koppelen de uitkomsten terug naar hun raadsfracties. Het college gaat met de uitkomsten
aan de slag en komt met voorstellen naar de gemeenteraad in de zogenaamde kadernota. Voor ons als
WO betekent het dus wachten op de behandeling van de kadernota.
In onze brief aan de raad- en commissieleden hebben wij er ook voor gepleit om de samenwerking met de
Provinciale Staten en onze Buurgemeenten te versterken op dit dossier. Voor de Provincie zien wij een regie
rol weggelegd en hopen we daarnaast op een structurele jaarlijkse bijdrage ter ondersteuning van de WO.
Dit laatste geldt ook voor onze Buurgemeenten.
Wethouder Duijnker heeft toegezegd zich hiervoor in te gaan zetten en daar zijn wij heel blij mee.
Omdat er nog geen coalitie is gevormd na de Provinciale Staten verkiezingen, is er dus ook nog niet duidelijk wie de gesprekspartner van de wethouder zal worden.
Wij blijven, optimistisch als wij zijn, hopen op een goede afloop. En dat alles in het belang van de dieren
waarvoor wij ons inzetten. Hopelijk kunnen wij u in de volgende Nieuwsbrief verblijden met goed nieuws.
Met warme groet,

Ben Reiff

Vogel– en wildopvang De Paddestoel
Gezocht: enthousiaste vrijwilligers
Voor ons komt de drukste periode van het jaar er weer aan: de jonge vogeltijd. In deze periode hebben we,
naast de ’reguliere’ taken onze handen vol aan het voeren van de jonge dieren. Sommige jonge vogels worden
elke 2 uur gevoerd en sommigen zelfs wel elk half uur. Hier beginnen we ’s ochtends rond 08.00 u mee en gaat
door tot ’s avonds 21.00 u. We doen dit uiteraard met liefde, zodat zoveel mogelijk opgevangen dieren bij ons
kunnen opgroeien en uiteindelijk weer vrijgelaten kunnen worden. U kunt zich voorstellen dat we daar altijd druk
mee bezig zijn.
Om deze reden zijn wij dan ook op zoek naar mensen met een groot hart voor dieren die ons hierbij én met de
andere taken willen helpen. Wat word er van je verwacht?
- Je bent enthousiast en wilt graag helpen. Daarnaast heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ben je in
staat om (na inwerkperiode) zelfstandig te kunnen werken.
- We zijn op zoek naar mensen die ons minimaal 1 dagdeel in de week willen helpen (09.00-12.00, 13.00-17.00
of 18.00-21.00 u)
- Je vindt het niet erg om schoon te maken.
- Affiniteit met ons werk in de wildopvang.

Wat als er een vogel tegen het raam vliegt?
Soms worden er dieren bij
ons gebracht die minimale
zorg nodig hebben. Zoals
dit goudhaantje, die bij een
dierenwinkel in Julianadorp
tegen het raam aanvloog.
Na een paar uurtjes bijkomen in een donkere ruimte,
begon hij weer alle kanten
op te fladderen. Een paar
uur na binnenkomst konden
we hem dan ook alweer
vrijlaten!

Wat kunt u zelf doen als er
een vogel bij u tegen het
raam vliegt en versuft blijft
zitten?
Kijk of het dier gewond is.
Zijn er duidelijke breuken te
zien of komt er veel bloed
uit de neus, snavel of vanuit
de oogjes? Breng het dier
dan naar de dichtstbijzijnde
wildopvang.

“ZET DE VOGEL IN EEN DOOSJE OP
EEN RUSTIGE PLEK, ZONDER ETEN
OF DRINKEN ERBIJ”

Is het dier niet gewond? Zet
de vogel in een doosje op
een rustige plek, zonder
eten of drinken erbij! Laat
de vogel ongeveer een uur
in de doos zitten en doe na
die tijd de doos open. Vliegt
de vogel niet weg en/of
oogt hij nog steeds erg versuft? Neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde wildopvang.

Vogel– en wildopvang De Paddestoel
Help ons helpen
Wij willen alle leden die hun lidmaatschap reeds hebben voldaan hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Zoals u weet is onze wildopvang afhankelijk van giften en donaties. Elk bedrag is hierdoor meer dan welkom.
Heeft u uw lidmaatschap voor dit jaar nog niet voldaan? Dan vragen wij
u vriendelijk om dit alsnog te doen. U kunt uw bijdrage overmaken op het
volgende rekening nummer:
NL20INGB0002465109 o.v.v. lidmaatschap of donatie vogelasiel en uw
emailadres (i.p.v. het @ typt u de hoofdletter A)
Wist u dat Vogelasiel De Paddenstoel een vereniging is met leden? U
kunt al lid worden vanaf €10,- per jaar, 65+ers en studenten zijn zelfs al
lid vanaf €5,- per jaar. Elke gift is welkom. Met een eenmalige donatie
zijn we daarom ook erg blij. Via onderstaande link kunt u uzelf aanmelden als lid van de vereniging of een eenmalige donatie doen:

“ELKE GIFT IS
WELKOM. MET
EEN EENMALIGE
DONATIE ZIJN
WE DAAROM
OOK ERG BLIJ ”

http://vogelasieldepaddestoel.nl/help-ons/
donateur-lid/

