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Onze doelstellingen zijn:
•
•

De verzorging van uit het wild afkomstige dieren op een zodanige
manier dat hun terugkeer in de natuur mogelijk en verantwoord is.
Het publiek voorlichten over het belang van een verantwoorde
omgang met de natuur en het milieu.

De Wildopvang Delft en omstreken is onafhankelijk en
daardoor geheel op zichzelf aangewezen
Door die onafhankelijkheid behouden wij onze identiteit, waardoor wij
goed aan onze doelstellingen kunnen vasthouden.
Wij beschikken over een heel netwerk van goede contacten en relaties
waar wij zo nodig gebruik van kunnen maken, niet alleen alle vogel- en
egelasielen in Nederland, maar ook (gespecialiseerde) wildopvangen
voor de verzorging van bijzondere diersoorten.
Wij ontvangen geen subsidies en onze exploitatie drijft geheel op uw
donaties en giften. U kunt onze stichting ook steunen in de vorm van
nalatenschappen en legaten. Onze stichting is door de Belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Onze Openingstijden:
Wij zijn iedere dag, ook op zaterdag en zondag, vanaf 8:00 uur `s
morgens open. We sluiten om 20:00 uur, behalve in de zomermaanden
wanneer afhankelijk van de drukte verlengde openingstijden gelden.
Voor het brengen van dieren in de avonduren en spoedgevallen ’s nachts
bel om te horen op welk adres u terecht kunt!
tel. Nr.: 015-2157838, b.g.g. 015-2142852 of 06-12251768
De acceptgiro, voor onze vaste donateurs, geeft de mogelijkheid de
jaarlijkse bijdrage te spreiden. Wij hanteren geen minimumbedrag.
Iedere bijdrage, ook een éénmalige gift is van harte welkom!
Mocht u via internet (online bankieren) geld doneren, wilt u dan uw
postcode en huisnummer als kenmerk vermelden!
Wij danken iedereen die ons steunt uit de grond van ons
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Van de voorzitter
Geachte donateur, beste lezer,
Er is weer van alles geregeld, georganiseerd en geklaard, daarom ga ik
in vogelvlucht door alle gebeurtenissen heen.
Egels en Konijnen/hazen huis in gebruik met nieuwe kooien.
Om te beginnen, de nieuwe zoogdierruimtes. Op woensdag 4 oktober
2017 was onze burgemeester mevrouw Marja van Bijsterveldt te gast om
deze te openen. U heeft dat kunnen lezen in de vorige Penneveer.
De egels zaten toen nog in wat primitief ogende hokjes maar gelukkig
kregen we spoedig daarna de al lang verwachtte nieuwe hokjes. Ook dat
stond in de vorige Penneveer maar omdat we nu al een dik half jaar
verder zijn, kan ik melden dat we wel tevreden zijn over de keuze die we
toen maakten.
Tegen de achterwand van de egelruimte hebben we onze oude
kooienwand geplaatst die we al voor de egels gebruikten binnen in het
oorspronkelijke gebouw.
Nieuw is langs de lange zijde een grote lange “egel” plank geplaatst.
Hierop staan losse makkelijk schoon te maken bakken van kunststof.
Deze bakken zijn ooit ontwikkeld voor huisdieren, maar is een enorme
ongezellige bak voor een cavia of konijn. Plastic wanden, bijna geen
uitzicht naar buiten en
geen sociaal contact
voor de dierlijke bewoner
met de eigenaren van
het dier. Nee voor
huisdieren is dit niet
meer dan een trieste,
ongelukkige isolatiecel,
maar juist daarom
uitermate geschikt voor
egels. Die houden van
rust en isolatie, zeker als ze niet in orde zijn. De bakken zijn makkelijk
schoon te houden en de egels kunnen geen onderling contact met elkaar
hebben door de hoge plastic wanden waardoor verspreiding van ziektes
niet mogelijk is. Ja, op dit moment zijn we tevreden over de inrichting en
de hoeveelheden egels die erin kunnen.
Het aantal is nu weer normaal. Het is zelfs rustig met de egels.
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Momenteel zijn er nog 6 bewoners waarvan twee nieuw en ziek. De
anderen gaan volgende week naar de dierenarts voor een
gebitsbehandeling. Als dat allemaal meevalt en er wordt niet te veel
getrokken dan kunnen ook deze egels spoedig vrijgelaten worden.
Hoogseizoen
De volgende egeltop verwachten we in augustus tot en met december.
Gelukkig maar, want voor alle andere bewoners van onze opvang is het
nu wèl het hoogseizoen. Uiteraard de jonge vogels maar de laatste jaren
ook jonge haasje en wilde konijntjes. Voor deze laatste dieren zijn, zoals
gemeld in de vorige Penneveer, hele nieuwe kooien en rennetjes
aangeschaft. Sinds februari staan ze er en er hebben al heel wat gasten
korte tijd in mogen logeren.
Ons konijnen-hazenhuis, zoals we het zijn gaan noemen voldoet erg
goed. Het is daar rustig en de dieren ruiken alleen maar hun eigen
luchtjes en horen hun eigen geluidjes, waardoor ze niet continu
verontrust worden. De ruimtes voldoen zelfs zo goed dat de jongen die
de fles kregen bij een van onze mensen thuis, minder lang in de opvang
hoeven te verblijven. Ze verwilderen zo makkelijk in het hazenkonijnenhuis, waarschijnlijk door de rust en isolatie van mens en ander
dier, dat er veel tijd wordt gewonnen en de vrijlating dus eerder kan
plaatsvinden.
Flesjes gevers gevonden
Vroeg dit jaar hebben we een actie gevoerd om mensen aan te trekken
die ons te hulp zouden kunnen komen bij het grootbrengen van wilde
nestjes.
Uitgegraven of op andere manier verstoorde wilde babykonijntjes zijn
vaak met een stuk of acht. Haasjes komen meestal alleen of met twee.
Maar in sommige periodes wel dagelijks. Grootbrengen betekend vier
weken de fles, daarna naar de opvang terug voor afwennen van
menselijke aanwezigheid.
Het flessen is een intensief werkje dat je geen dag kunt overslaan.
Daarom waren we erg blij met een paar leuke en betrouwbare
aanmeldingen. Inmiddels hebben ze allemaal al diverse nestjes onder
hun hoede gehad. Heel veel van deze beschermelingen zijn al terug in de
natuur maar tot diep in augustus kunnen we nog wel nieuwe wilde
konijntjes verwachten op de opvang.
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Vogeltjes voerders gevonden
Ook hebben we actie gevoerd mensen te vinden die het priegelwerk met
kleine vogeltjes in de vingers hebben. Het leverde twee getalenteerde
helpsters op.

Zij kunnen constant de kleintjes voeren op de opvang, waarmee ze de
leidinggevend medewerker die door de drukte steeds aan de deur nieuwe
dieren aanneemt of het zoveelste telefoontje beantwoord, goed ontlasten.
Ook de jonge vogeltjes varen er wel bij!
Daarnaast hebben we de laatste tijd ook veel nieuwe vrijwilligers mogen
begroeten die alle taken in de opvang willen doen
(schoonmaken/voeren/schoonmaken/voeren), maar tevens helpen bij het
voeren van de jonge vogels.
Onfortuinlijke slechtvalken
Dit jaar hebben we twee jonge slechtvalken te gast gehad.
Een was een vrouwtje afkomstig uit Zoetermeer, de ander kwam uit Delft.
Beide vogels hadden een onhandige eerste vlucht vanuit het hoog
geplaatste nest gemaakt en vervolgens belandden ze tussen het publiek
op de grond.
We hebben even de tijd genomen om beide dieren nog wat te laten
groeien om er zeker van te zijn dat de volgende start van het hoge nest
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succesvol zal zijn. Tijdens het schrijven van dit stukje is de
Zoetermeerder al terug geplaatst. En een weekje later is de Delftenaar
herenigd met de slechtvalken ouders.

Klus geklaard in de eerste opvang. Nu uittesten!
Zonet sprak ik over de egels en de oude kooienwand die we voor deze
dieren hebben verhuisd naar het “egelhuis”. Op de lege plek is nu de
kooienwand uit onze eerste opvang gezet. Daardoor zijn de ruimtes
overzichtelijker geworden en alleen nog maar bedoeld voor de vogels.
Direct hebben we plannen gemaakt voor de renovatie van onze Eerste
Opvang. Wij bewaren daar onze medicijnen en verrichten er de nodige
medische behandelingen voor de dieren. Een van onze vrijwilligsters
haar man heeft het een en ander aan ameublement gemaakt.

7

Resultaat is een extra aanneem- en verzorgtafel, een lage operatie tafel
die we onder het bureau kunnen schuiven als we er niet aan hoeven te
zitten en een extra boekenplankje. In deze ruimte ontvangen we de
nieuwe dieren en praten met de vinders. We schrijven ze in en geven
daar de eerste verzorging en/of medicatie.
De dieren worden meteen in de daar klaarstaande mandjes gezet om bij
te komen van de schrik of shock. Simpele maar praktische tijdelijk
onderkomens die geordend op een planken systeem zijn geplaatst. Na
een korte periode voor observatie gaan de dieren een deurtje verder naar
kooien waar ze wat langer in kunnen verblijven.
De man van onze vrijwilligster heeft ook deze planken aangelegd met
veel vakmanschap. Het ziet er erg mooi uit.
Lentefair bij de
Papaver
In het vroege voorjaar
organiseerde de
Papaver,
tegenwoordig Stichting
Duurzaamheidscentrum de Papaver
genoemd, een
gezellige “lentefair” op
hun terrein met
medewerking van de
gezamenlijke
organisaties rond de
Papaver. Wij waren
ook van de partij met
een kleine stand vlak
voor onze kooien.
Oud medewerkster
Joke had een aantal
mooie nieuwe posters
over ons werk
gemaakt die we daar
hebben opgehangen.
Vrijwilligster Hilde zorgde voor extra informatie aanvulling, ook in
postervorm en heeft alles opgehangen. Het zag er erg mooi uit en trok de
aandacht tijdens de lentemarkt. Mike en ik bemanden samen de stand.
Het was leuk en redelijk druk .
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Buitenwerkers gezocht
Ondanks dat we steeds leuke en
goede vrijwilligers nieuw bij ons
hebben, blijven we een
chronisch tekort hebben aan
mensen die er van houden
tussen de vogels in de
buitenkooien te schrobben en de
dieren te voorzien van een
nieuwe laag kranten of strooisel,
vers water en voer en alles wat
er maar nodig is om ze schoon
en gezond te houden.
Onze buitenkooien moeten
dagelijks geschrobd worden
maar als dat om tijdgebrek of
een andere rede niet lukt, zoal vrieskou of zware regenbuien, dan zou er
op z’n minst geveegd moeten worden en de bodembedekking hier en
daar ververst.
Het is heerlijk werk! De vogels lopen om je heen, je ziet ze, je verzorgt
ze. Weet u iemand???
Poetsers gezocht.
Een andere belangrijke steeds terugkerende activiteit is het
schoonhouden van de werkomgeving. De mensen die zich om de dieren
bekommeren, komen er vaak niet toe lege hokjes of vuile vloeren aan te
pakken, maar dat is net zo hard nodig als de dierenverzorging zelf. Wat
zouden we graag nog wat van deze mensen in ons team willen hebben.
In dit geval is er geen direct contact met de dieren, daarom, een beetje
huiverig voor de dieren maar toch graag deel nemen aan een gezellig
team mensen? Welkom! Weet u iemand???
Bouwplannen voor de toekomst
Hoewel we natuurlijk amper een jaar geleden het grote project voor de
zoogdieren hebben afgerond, liggen er nog heel wat plannen voor
verbetering of vervangingen voor onze opvang op de plank. Erg veel
drukte en een gebrek aan voldoende medewerkers vertragen de
initiatieven hiervoor.
Een eerste actie zou zijn om de grote buitenruimte die grenst aan de
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nieuwe zoogdierenverblijven te renoveren. Er is schade ontstaan tijdens
de bouw aan het dak en zijwanden. Hierdoor is het niet meer mogelijk
kleinere of te kwetsbare dieren daar in te revalideren. Maar we zouden
ook graag een lichtdoorlatent dak over deze ruimte hebben en nieuwe
veilige wanden van sterk maar fijn gaas. Zo blijft het een buitenruimte
maar de dieren zitten droog en er kunnen geen ongenode gasten in of
eigen dieren uit.
Een ander project dat al lang op het verlanglijstje staat is de renovatie
van onze slootkooien. De laatste tijd komt het vaker voor dat er dieren
onder het gaas aan de slootzijde duiken en zomaar onze kooien in of uit
zwemmen. Mogelijk is de bodem van de sloot gezakt of is het gaas
beschadigd.
Verder heb ik gezien dat er een en ander hersteld moet worden aan de
gazen daken van de grote uitwenkooien. Tenslotte is er binnen nog veel
verbetering nodig. Nu het vogelasiel geleidelijk aan is veranderd in een
wildopvang met veel meer dieren, bevallen onze binnen hokjes in het
oude gedeelte van ons
gebouwtje helemaal niet meer.
Belangrijkste probleem is dat ze
nooit meer leeg komen en de
ene na de andere gast er een
plekje in moet vinden.
De vogelafdeling heeft een
grondige herinrichting nodig.
Plannen daarvoor zijn
opgeschort wegens de
aanpassingen buiten, maar
misschien moet ik dat wijzigen
en de boel omdraaien en binnen
eens flink aan de gang gaan?
Administratie naar de opvang.
Werkzaamheden te over!
Een bedrijf, ook al is het een zogenaamd non-profit bedrijf, moet toch
draaien. Daarom zit er achter het zichtbare deel van onze opvang een
grote hoeveelheid geregel en ge-administreer. Dat wordt door een paar
vrijwilligers vrijwel allemaal thuis gedaan.
Per 1 januari besloot ik een stukje van mijn deel over te hevelen naar de
opvang. Het belangrijkste was het invoeren van de dieren. Dit gebeurt
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onder andere om de overzichten voor de Provincie Zuid-Holland, waar
sinds 2017 onze ontheffing vandaan komt, te kunnen maken.
De mensen in de opvang, die de nieuwe dieren opnemen, schreven de
dieren in op papier waarna deze administratie door mij en vrijwilliger
Hilde thuis werd overgenomen in de laptop. Nu houden ze het zelf bij
door de nieuwe dieren meteen in te schrijven in de laptop in de opvang.
In 2017 schreven we 3369 keer een nieuw dier in!
Een andere administratieve bezigheid is het bijhouden van de
adressenlijst vrijwilligers. Deze administratie is alleen aan de orde als er
nieuwe namen bij komen en namen van vertrokken mensen er uit
gehaald moeten worden. Maar daarom moet die wel altijd kloppen en upto-date zijn.
We gebruiken deze administratie om de mensen die bij ons werken te
kunnen bellen over het rooster of nieuws en oproepjes voor onze opvang
te sturen. Ik reik de nieuwe namen nog wel aan want ik doe de
intakegesprekjes met de nieuwe mensen.
En tenslotte het maken van het rooster. Dat is het ingewikkeldste wat er
zoal bestaat op dit gebied het kost heel veel tijd. Dit wordt nu gedaan
door vaste kracht Nancy (al 16 jaar bij ons!).
Gelukkig zijn onze medewerkers enthousiast en verlichten mij zodoende
van een aantal steeds terugkerende administratieve taken die erg veel
tijd kosten. Maar overige administratie kan niet naar de opvang,
bijvoorbeeld de donateursadministratie en boekhouding.
De organisatie zoals wij zijn
Zo kom ik op het idee een beetje te omschrijven hoe we eigenlijk ons zelf
draaiende houden en hoeveel mensen daar mee zijn gemoeid. Om te
beginnen de mensen die u het meest aanspreken, de vaste medewerkers
en de vrijwilligers. We hebben drie vaste medewerkers:
•
•
•

Nancy sinds 1-4-2002
Debbie sinds 1-4-2012
Tessel sinds 1-4-2012

Ze vormen het medisch team en dragen gezamenlijk de
verantwoordelijkheid over de opvang in z’n geheel.
Naast dit team zijn in 2017 Esther en Vera aangetrokken als tijdelijke
ondersteuning voor hen en de vrijwilligers.
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De vrijwilligers: dat zijn er ongeveer 20 op de werkvloer. Daarbij zitten
enkele zeer trouwe mensen met erg veel ervaring. Ik zou heel erg graag
wat namen noemen, maar dan doe ik anderen tekort. Ik waag me daar
niet aan, maar geloof me, wat die over hebben voor onze opvang is
uitzonderlijk veel! De “overige” vrijwilligers vormen samen de hoeksteen
voor ons werk. Helaas is 20 vrijwilligers erg weinig dus moet er in de
zomermaanden enorm hard gewerkt worden om alle dieren goed te
verzorgen.
Er gebeurt ook veel vrijwilligerswerk buiten de werkvloer van de opvang
om. Zoals het schrijven, in elkaar zetten en uitdelen van de Penneveer
twee keer per jaar, het stickeren daarvan en verdelen over de vrijwillige
rondbrengers. Het maken van posters. Het organiseren van een
vrijwilligersavondje. Enzovoorts.
Maar natuurlijk moet onze opvang ook bestuurd worden. We zijn een
Stichting. Ons bestuur bestaat uit vijf personen. U weet dat vast want
onze namen staan voor in de Penneveer. Het bestuur houdt zich met
veel taken bezig. Op de maandelijks agenda bij de bestuursvergadering
staan altijd de volgende punten.
•
•
•

Financiën o.a. financieel jaarverslag/fondswerving
Bouwprojecen o.a. renovaties/aanschaf noodzakelijke nieuwe
dingen/nieuwbouw
vrijwilligers en vaste krachten o.a. werving vrijwilligers /ondersteuning
vaste krachten.

En bijna altijd:
•

de PR zoals het maken van de Penneveer en mee beslissen over de
inhoud, nieuwe mooie posters bedenken en laten maken, eventueel
ergens met een stand staan. Contacten met krant en tv enzovoorts.

Het ziet er als je dit zo leest simpel uit maar dat is schijn. De financiële
zorgen rijzen momenteel de pan uit en beïnvloeden al onze
vergaderingen. De afgelopen 6 jaar staan dan ook in het teken van
zoeken, zoeken, zoeken. Hoe lossen we dit probleem op?
Maar eerst wil ik een kleine introductie doen betreffende onze
bestuursleden.
Onze opvang is in 1979 ontstaan en werd een zelfstandige stichting in
1984. Vanaf dat moment hebben we veel bestuursleden zien komen en
gaan, maar aan vrijwel iedereen heb ik goede herinneringen. Een aantal
zijn na aftreden uit het bestuur donateur gebleven.

12

Ik stel u de tegenwoordige bestuursleden nogmaals voor:
Mike de Groot: algemeen bestuurslid sinds 11-5-2016.
Binnen het bestuur is hij een aangename gesprekspartner
en heldere meedenker. Maar Mike is ook de stuwende
kracht achter de Penneveer. Hij zit graag tussen het
publiek achter een stand met voorlichting van onze
opvang. Hij is binnen de opvang regelmatig aan het werk
als vrijwilliger, haalt dieren op als er een noodkreet vanuit
de opvang klinkt en valt ook regelmatig in bij grote drukte.
Nadine Koerselman: algemeen bestuurslid sinds 115-2016 net als Mike maar beide personen zaten al
langer aan de bestuurstafel als aspirant bestuurslid.
Nadine kan met recht algemeen worden genoemd
want ze springt in waar nodig binnen het bestuur. Ze
lijkt overal verstand van te hebben en is met name op
financieel vlak een prettige gesprekspartner voor onze
penningmeester en overige bestuursleden.
Arjen Hess: Penningmeester sinds 18-4-2012. Arjen heeft
al heel veel zien gebeuren met de penningen van de
vogelopvang. Hij is trouw en loyaal en moet hij eens een
vergadering missen, dan lijkt het soms of we gehalveerd
zijn in aantal. Hij is gezellig en goedlachs maar weet ook
waar hij het over heeft als het over financiën gaat.
Annemieke Hulsbergen: Secretaris van de Stichting sinds
10-3-2000. Annemieke was als 15 jarige al vrijwilliger bij
ons. De opvang was nog niet eens op het Linnaeuspad
gesitueerd maar nog “gewoon” bij mij thuis. Het moet
ongeveer in 1993 zijn geweest dat ze als een vrolijke
tiener vrijwilligerswerk bij ons kwam doen. Zo zie je maar,
wees zuinig op uw vrijwilligers!
Onze opvang kreeg het in 2011 moeilijk. Onze oudere bestuursleden
begonnen langzamerhand afscheid te nemen en het lukte niet zo goed in
de periode daarna de juiste personen te vinden om die plaatsen over te
nemen. Tot de komst van Mike en Nadine zagen Annemieke, Arjen en ik
ongeveer 6 nieuwe bestuursleden komen en gaan. Al deze mensen zijn
met de beste bedoelingen gekomen, maar uiteindelijk was ons bestuur
toch niet de juiste plaats voor ze. Wij hebben daar alle begrip voor en
realiseerden ons dat we best wel verwend waren geweest met onze
“vroegere” bestuursleden.
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Om terug te komen op Annemieke, ze hield de moed erin, ze ging door
en was altijd positief gestemd. Dat helpt enorm…
De taken van Annemieke zijn erg uitgebreid maar vooral de
fondsenwerving is haar al die jaren goed afgegaan. Eigenlijk hield ze al
die tijd de opvang op velerlei gebied overeind!!!!!
Het vijfde bestuurslid ben ik zelf. De opvang is bij mij begonnen aan z’n
bestaan in 1979 en in 1984 was ik de eerste
voorzitter van de Stichting. Dat ben ik tot op heden
nog steeds. Maar mijn overige taken zijn heel erg
gevarieerd en nemen alle dagen van de week in
beslag. Zowel bestuurlijk als op onze wildopvang
werkvloer. Beschrijven vind ik moeilijk.
Geldzorgen
Zoals genoemd hierboven wil ik wat meer vertellen over onze
geldzorgen. U ziet in het overzichtje van de bestuursleden dat er in 2011
een soort kentering ontstond. De vele, vele uurtjes die ik in de opvang
maakte begonnen me fysiek op te breken.
We moesten er iets aan doen want als ik zou stoppen, dan zou de
opvang gemiddeld zo’n 7 dagen in de week iedere dag voor 2/3 deel
onbezet zijn. Gelukkig liepen we in die tijd Stichting Van Klooster tegen
het lijf en aan deze stichting hebben we te danken dat we tot op heden
nog bestaan. Ze doneerden voor vijf jaar geld om twee vaste krachten
voor 32 uur in de week te kunnen betalen.
Uw aandeel, de donateursbijdrage en losse giften bleven stabiel
waardoor de dieren goed verzorgt konden worden met daarnaast extra
mensen die een deel van mijn werkzaamheden gingen overnemen.
Optimistisch gingen we de nieuwe periode in. We realiseerden ons dat
we wel moesten zorgen in die tijd nogmaals een mogelijkheid te vinden
om voldoende inkomsten te krijgen om de vaste krachten te blijven
betalen. In die periode ontvingen we een groot legaat dat we meteen
apart hebben gezet voor de personeelskosten.
Bestuurslid Annemieke vergrootte ons netwerk en je kunt niet bedenken
wie en wat we hebben bezocht of contact mee hebben gezocht om het
benodigde geld te vinden.
Ook op politiek vlak zijn we erg actief. We kennen inmiddels het wetboek
dat dingen regelt over dieren en hun bescherming zowat uit ons hoofd en
hebben ook ontdekt wat er allemaal mogelijk is het een en ander te
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omzeilen waardoor wij weer met lege handen staan.
Een van de contacten die we in 2017 legden was met de
Dierenbescherming. Annemieke wist dat er veel beweging was in deze
oude organisatie en dat hun doelstellingen werden uitgebreid naar meer
aandacht voor dieren uit het wild. We wilde daar graag over praten met
de Dierenbescherming.
De eerste contacten in 2017 waren erg positief, we kregen een sprankje
hoop: zouden ze ons financieel willen ondersteunen?
Er zijn in Nederland veel wildopvangen die het hoofd niet meer boven
water kunnen houden, geldzorgen en uitgeputte beheerders zijn schering
en inslag. Een bekend fenomeen. Er moet iets gebeuren en het leek erop
dat de Dierenbescherming dat begon te begrijpen.
Nu is het 2018 en we zijn bijna door het legaat heen. Ondanks vele
vergaderingen en correspondentie met de Dierenbescherming is de
toekomst van de opvang nog niet veilig gesteld. De Dierenbescherming is
zeker van plan hulp te bieden, maar hoe en in welke vorm is niet
duidelijk. We blijven hopen dat de opvang nog zeer lang kan blijven
voortbestaan en houden u natuurlijk op de hoogte.
Winanda
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Bezoek aan de opvang
Op 28 juni bracht ik een bezoek aan de opvang en fotografeerde daar de
volgende dieren:

Zeven ‘kleine mantelmeeuw’ kuikens. Ze horen oorspronkelijk niet
allemaal bij elkaar, maar vormen een gezellig gezelschap in de opvang.
De vijf middelgrote
kuikens komen uit
de Europoort. Ze
liepen daar op een
bouwterrein en zijn
uit voorzorg
weggehaald, want er
was al een
nestgenoot
doodgereden. Het
kleinste kuiken is
afkomstige uit
Haarlem en liep
daar op de finishlijn
van een
hardloopwedstrijd.
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Deze volwassen grauwe gans is afkomstig uit Rotterdam. Volgens het
briefje op het hok, weegt deze gans maar lieft 4 kilo dus van uithongering
is geen sprake. Wel heeft deze gans grote moeite met staan. Dit zie je
vaak bij dieren die een harde klap hebben gemaakt zoals bij een
aanrijding. Bij binnenkomst kon de gans helemaal niet staan en rolde zelf
om als hij het probeerde. Inmiddels kan de gans alweer zelfstandig staan
al is het niet van harte zoals op de foto is te zien. De tijd zal leren of de
gans voldoende hersteld om weer teruggeplaatst te kunnen worden.
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Deze moedereend met 8 pijltjes komt uit Leidschendam. De moeder
heeft een breuk aan haar poot.
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Mike
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Bijzondere gasten 2017
Bijzondere gasten zijn dieren die (nog) niet veel in deze regio voorkomen.
Hieronder vindt u een beschrijving van de bijzondere gasten die we in
2017 mochten verwelkomen als patiënt in onze opvang.
Eekhoorn
In 2017 kregen we
maar liefst 4
eekhoorns in de
opvang. Een ervan
was een exoot die
weer door zijn
baasje werd
opgehaald, maar de
andere drie waren
wilde Nederlandse
eekhoorns. Ze
waren gevonden in
Wassenaar. Twee
waren jonge dieren,
waarvan de moeder
was verdronken in
een zwembad. Helaas waren ze al te verzwakt toen ze bij ons kwamen
en hebben het niet gered. De derde was een volwassen dier met een
darminfectie. Die heeft het wel gered.
De in Nederland in het wild voorkomend eekhoorn is roodbruin met een
witte buik, 20-28 cm lang en rond de 300 gram. Zoals de meest
eekhoorns heeft ook deze een grote pluimstaart. De pluimstaart dient als
roer, waarmee hij zijn sprongen tussen de boomtakken kan sturen.
Dat de eekhoorn noten, zaden, knoppen, paddenstoelen en boomschors
eet, zal de meeste mensen niet verbazen. Wist u echter dat ze ook
insecten, eieren en jonge vogels naar binnen smikkelen? Voor de winter
legt de eekhoorn een wintervoorraad aan, want dit dier houdt geen
winterslaap. U zult hem echter niet veel zien in de winter, want hij blijft
lekker in zijn warme holletje tijdens de koude dagen.
Het liefst verblijft deze eekhoornsoort in naaldbossen. Ze komen daarom
meer in het oosten dan in het westen van ons land voor.
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Ransuil
In 2017 hebben we een ransuil in de opvang
gehad. Dit dier is gevonden op een startbaan
van Rotterdam Airport. Waarschijnlijk had het
dier ergens een botsing mee gemaakt. Na twee
maanden intensieve zorg was de uil weer
helemaal hersteld en kon vrijgelaten worden.
De ransuil staat ook wel bekend als de uil met
de oortjes. Nu heeft de uil net als elke vogel
twee gehoorgaten in de zijkanten van zijn kop.
De “oortjes” op zijn kop zijn alleen
verenpluimpjes. Ook zijn grote oranje-gele ogen
en geel gestreepte verenkleed zijn kenmerken
om de ransuil aan te herkennen. In de winter
verzamelt deze uilensoort zich in groepen en
kan je er soms tientallen in één boom zien zitten. Net als de eekhoorn,
heeft ook de ransuil een voorkeur voor naaldbomen.
De ransuil verblijft het liefst in de buurt van open velden waar hij op
veldmuizen kan jagen. Ook alle andere muizensoorten vindt hij heerlijk
en wisselt hij af met kleine vogels (o.a. mussen, merels, spreeuwen,
vinken).
Nog een leuk weetje. De naam ransuil is afkomstig van de gelijkenis met
een 'ranse', Middelnederlands voor 'muts met een kap die in plooien
afhing'.
Veldleeuwerik
In 2017 hebben we een
veldleeuwerik vanuit
Zoetermeer opgevangen.
Niet lang, want dit jonge
dier was helaas binnen
een dag overleden.
Vijftig jaar geleden zou
een veldleeuwerik
helemaal niet zo bijzonder
geweest zijn. Rond 1970
was deze vogelsoort zelfs
de meest verspreid voorkomende vogel in Nederland! Tussen 1960 en
2000 is dit aantal met zeker 90% achteruitgegaan en het aantal daalt nog
steeds. Deze leeuwerik is in 2004 als gevoelig op de Nederlandse Rode
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Lijst gezet. Men denkt dat het o.a. komt door ander gebruik van
akkerlanden (meer mais, minder graan).
De veldleeuwerik heeft een onopvallend, geelbruin verenkleed. Hij is wel
heel herkenbaar aan zijn korte kuif die hij plat kan leggen. Een volwassen
vogel heeft een formaat tussen 18-19 cm. In vlucht zijn twee witte banden
aan de buitenste zijde van de staartpen te zien. Onderaan de vleugels is
er een witte band. De veldleeuwerik eet zaden, klaverbladeren, rupsen,
larven, regenwormen en kevers.
Gele kwikstaart
Witte kwikstaarten zagen we al wel vaker, maar een bezoek van de gele
kwikstaart was nieuw in 2017. Deze vogel is in Delft gevonden in de bek
van een kat. Helaas was het dier al te ver heen en is overleden aan zijn
verwondingen.
De gele kwikstaart is een
opvallende vogel met zijn
gele verenkleed,
blauwgrijze kop met
brede witte
wenkbrauwstreep,
olijfgroene rug en spitse
snavel. Ook de
'kwikkende' staart maakt
hem makkelijk
herkenbaar.
De kans om deze vogel in het wild te zien is helaas beperkt. Net als de
veldleeuwerik staat ook de gele kwikstaart op de Nederlandse Rode Lijst
van bedreigde dieren. De oorzaak is afname van de biodiversiteit (en
daarmee voedselvariatie voor deze vogel) door intensief grondgebruik,
peilverlaging, gebruik van kunstmest en onkruidbestrijdingsmiddelen.
Gele kwikstaarten verblijven graag op akkerlanden en weilanden met
schapen, koeien en paarden. Ze eten daar bodem bewonende spinnen,
kevers, vliegen, muggen, wantsen etc. Driftig hippend met zijn staart rent
hij over de grond op jacht naar deze lekkernijen.
Grauwe vliegenvanger
In 2017 hebben we een grauwe vliegenvanger uit Delft mogen opvangen.
De vogel was tegen een raam gevlogen en was versuft. Hij is goed
opknapt en weer vrijgelaten.
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De grauwe vliegenvanger is geen opvallende vogel.
Zijn verenkleed is grijsbruin met een gevlekte kruin,
een donkerbruine vleugeltekening zonder wit en een
iets gestreepte borst.
Deze vogel zit het liefst in bosranden en open
bossen. Als je hem al kunt vinden, dan alleen tussen
april en oktober. Zijn wintervakantie brengt hij door
in Afrika.
Zijn maaltijden bestaan uit, jawel, vliegen. Maar hij
lust ook bijen, wespen, vlinders, kleinere libellen, juffers, kevers en
spinnen. In het najaar wil hij ook wel eens bessen eten.
Hermelijn
Door het dalend aantal wildopvangen voor zoogdieren in Nederland
krijgen we onze patiënten uit een steeds grotere regio. In 2017 hebben
we een hermelijn uit Stad aan ’t Haringvliet (Goeree-Overflakkee)
gekregen. Helaas is het dier
kort na binnenkomst overleden.
De hermelijn heeft een lange
zware behaarde staart met een
zwarte pluimpunt. De rug is
grijs- of beigebruin en de buik
wit. In de winter wordt hij soms
helemaal wit, op de staartpluim
na. Hier werden vroeger
mantels voor koningen van
gemaakt. Tegenwoordig
gelukkig niet meer. Zijn lengte
is 21-29 cm (zonder staart) en
zijn gewicht ligt tussen de 150
en 450 gram.
De hermelijn woont in holen en
het grootste deel van het jaar alleen. Hij kan overal voorkomen waar
voldoende beschutting en voedsel is. Hij eet vooral woelmuizen, ratten en
konijnen, maar lust ook vogels en vogeleieren.
Annemieke
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Dagboek van de opvang - eerste helft 2018
Al enkele jaren heeft onze opvang een Facebook pagina
(www.facebook.com/WildopvangDelft). Hierop worden wekelijks nieuwe
praktijkverhalen en foto’s uit de opvang geplaatst. Teruglezend is het net
een dagboek. Hieronder heb ik er een paar berichten uitgelicht.
1 januari 2018
En het eerste dier van 2018: alweer een verzwakte jonge egel. Zeer
vermagerd en uitgedroogd liep ze op nieuwjaarsochtend rond. Ze is Sofia
genoemd (naar de vindster) en we gaan ons best doen haar op te
lappen. Hopelijk is het niet te laat. Duimen jullie ook?

1 februari 2018
Een dwergvleermuis laat zien hoe het moet, ondersteboven aan een
stukje hout bungelen. Hij is verstoord op zijn winterse rustplaats en mag
weer vrij na eerst even bij te komen op de opvang.
8 februari 2018
Deze reiger kwam gisteren binnen nadat ze niet weg kon of wilde vliegen,
ze had duidelijk ergens last van. Omdat ze een goede conditie had, maar
een bolle gevoelige buik, hadden we al een vermoeden van legnood. En
jawel, vanmorgen lag er een ei in de kooi, kapot weliswaar, maar dat had
ze toch niet uit kunnen broeden bij ons in de opvang. Het is een kleine
reiger en ook het ei is klein, misschien een jong vrouwtje die voor het
eerst aan de leg is...? Nog even aansterken en dan mag ze haar weg
vervolgen. Wisten jullie dat reigers mintgroene eieren leggen?
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23 februari 2018
Deze buizerd werd van de week gevonden bij Snow World Zoetermeer.
Tegen een raam gevlogen leek het meest waarschijnlijk. Na een nachtje
bijkomen was hij alweer fit genoeg en mocht hij worden vrijgelaten!
3 maart 2018
Drie wintergasten hebben een
veilige tijdelijk plekje bij ons. Deze
wintertalingen kwamen van
allemaal een verschillende plek en
zijn flink vermagerd. Na een paar
dagen rust, goed eten en een
wormbehandeling mogen ze weer
gaan.
16 maart 2018
We hebben sinds vandaag weer
een haasje erbij voor aan de fles.
Hij is in orde, en lekker knorrig (dat
zijn ze soms). Dat is even
geruststellend als zorgwekkend:
het scheelt dat dit diertje niets
mankeert, maar het is zo zonde
dat het überhaupt is
meegenomen. Het had nog prima
bij de moeder kunnen blijven!
Nu zijn de vindplaats en omstandigheden niet duidelijk. Misschien was hij
op een drukke plek verzeild geraakt, of zat er een kat op te loeren en in
dat geval is het beter om inderdaad in te grijpen.
Maar anders geldt: loopt een jong haasje geen gevaar en is het in orde?
Laat het zitten waar het zit! De moeder komt 's avonds bij de kleintjes om
ze te zogen. En twijfel je toch, schroom niet om ons te bellen voor advies
op 015-2157838.
9 april 2018
Drie op een rij! Drie
steenmarters werden bij ons
gebracht uit Rotterdam, waar
een huis werd gesloopt. Het
nest moet onopgemerkt ergens
in een kruipruimte of
spouwmuur hebben gezeten.
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Moeder was natuurlijk zo geschrokken dat ze nergens meer te bekennen
was. Deze schattige maar stinkende baby's zijn naar schattig 3-4 weken
oud en krijgen elke paar uur van ons de fles. Zijn ze niet bijzonder?
14 april 2018
Zes van onze groep "overwinteraars" mochten
vandaag terug naar de vrije natuur. Veel
plezier, jongens!

3 mei 2018
Ook bij ons is de lente in volle gang! De
eerste jonge duifjes, hazen en konijnen
kwamen al maanden geleden binnen,
maar nu er ook mereltjes en pijltjes zijn
verklaren we het hoogseizoen voor
geopend.

14 juni 2018
Door de enorme drukte in de opvang, en de lange dagen die we maken,
schiet het er soms een tijdje bij in om foto's te plaatsen. Bij deze dan
weer..! Er is een tweede hazengolfje gaande. Vijf kwamen er deze week
binnen. Misschien zijn de moederhazen aan een "tweede leg" begonnen
(de eerste hazen worden vanaf eind januari, begin februari geboren). Zo
kwam er een aangereden volwassen haas binnen. Helaas overleed ze in
de nacht, mogelijk aan inwendige bloedingen. En nog verdrietiger werd
het toen we de volgende dag haar buik goed konden inspecteren: ze was
waarschijnlijk zogende en haar kleintjes zijn dus achtergebleven. We
hebben de desbetreffende dierenambulance nog op de hoogte gesteld,
zodat ze snel kunnen reageren op meldingen van babyhaasjes van
dezelfde vindplaats. Maar zoeken naar een haasje is zoeken naar een
speld in een hooiberg. Eén van de andere haasjes (zie foto) is direct
doorgebracht naar de dierenarts; hij had door onbekende oorzaak twee
enorme japen in beide flanken. Het had niet veel gescheeld of hij was in
twee stukken geëindigd! Gelukkig kon onze dierenarts de wonden
dichten met een stuk of 30
hechtingen. Nogal wat voor zo'n
kleintje. Hij krijgt een antibioticakuur
en behandeling voor het beschadigde
oogje, en doet het wonderwel goed.
Vingers gekruist!
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P. van Mullem Diervoeders
Voor alle diervoeders en
benodigdheden
Wij zien u graag tegemoet
op het volgende adres;
Rotterdamseweg 13
2628 AH Delft
015-2578575
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______________________________

De exploitatiekosten van de

Wildopvang Delft en
omstreken
bedragen ca. € 10.000,- per maand.
Regelmatige donaties en eenmalige
giften zijn onze enige bron van
inkomsten .

NL30INGB0002 7 0 3 8 4 0
Tnv Stichting Vogelasiel
Delft
N.B. bij online bankieren graag uw postcode en huisnummer als
kenmerk vermelden!

Dank U wel.
______________________________

