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Het is voor het Vogelhospitaal een turbulent jaar geweest. 

Na bijna 60 jaar zijn we verhuisd naar ons nieuwe Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg. 

Het opgebouwde vermogen stelde ons in staat een terrein te kopen in het natuurgebied 

Hekslootpolder en daar de bestaande stallen om te bouwen tot een duurzaam en fris nieuw 

Vogelhospitaal. 

Op 15 maart zijn we verhuisd en eind april hielden we trots onze Open Dag. 

 

Wat we achterlieten was een plek vol nostalgie: de kas in de Stadskweektuinen, waar het 

allemaal – diep in de vorige eeuw – begonnen was en waar in de loop der jaren bassins en 

kooien aan waren toegevoegd, waardoor het op een arabische soukh begon te lijken. 

Maar we barstten daar uit onze voegen en de gebouwen voldeden nauwelijks meer aan de 

professionele eisen die nu gesteld worden. 

Dat oude Vogelhospitaal moest “leeg en onverhard” aan de gemeente worden opgeleverd en 

met de hulp van veel vrijwilligers zijn we erin geslaagd dat op 01-12-2015 te doen. 

 

2015 was vooral het jaar van onze vrijwillligers. Die er telkens weer waren als we een beroep 

op ze deden: voor de dierverzorging, de schoonmaak, de administratie, de sloop van het oude 

Vogelhospitaal, de klussen in en uit huis, de bestuurlijke taken … 

Enkele van hen kregen in de zomer de Papegaaienziekte. Bestuur en Beheer hebben zich de 

zorg om hun welzijn sterk aangetrokken en waren pas opgelucht toen ieder weer beter was. 

 

Nóg een tegenslag in 2015 was de overstroming van het nieuwe gebouw. De media gaven aan 

beide zaken veel aandacht en we hebben hartverwarmende reacties gehad, zowel van 

particulieren als bedrijven. 

 

In 2015 bleek er een diep conflict te bestaan tussen de goed betaalde interim-directeur B. 

Felix met zowel het bestuur als het beheer. Toen het vernieuwde bestuur met hem in gesprek 

wilde over de openstaande thema’s meldde hij zich ziek. Tot aan de beëindiging van zijn 

contract, 5 maanden later, is dat niet veranderd. 

Omdat er geen enkele overdracht van taken is geweest, hebben het bestuur en het beheer 

allerlei wielen opnieuw moeten uitvinden en werden zij onnodig belast. 

 

Eind september 2015 werd opdracht gegeven aan een extern deskundige om onderzoek te 

verrichten naar de feiten rond het bouwproces van het nieuwe Vogelhospitaal. 

Aanleiding daartoe was de ontdekking dat de beloofde 3 jaren exploitatiekosten niet in kas 

waren. Zelfs niet één jaar. 

Dat onderzoek heeft  verontrustende feiten boven water gehaald, die aantonen hoe kwetsbaar 

een stichtingsbestuur is dat samengesteld is uit mensen met een passie voor vogels, maar 

zonder bestuurlijke capaciteiten. 

Dit bestuur heeft opdracht tot het onderzoek gegeven omdat zij de waarheid boven water 

wilde halen en van haar fouten wilde leren; dat was niet kosteloos, noch pijnloos. 

Het bestuur poogt nu het geld terug te vorderen dat onterecht is uitgegeven. 

 

In 2015 bleek ook hoeveel steun wij kregen van de verschillende fondsen: Het Waardige Dier 

garandeerde ons de mogelijkheid 5 waterkooien te bouwen, Stichting Moyra Stava Morena 

helpt ons een deel van onze interne kooien te vervangen, Stichting Kootje biedt een helpende 

hand bij de kosten van voer en medicatie, Dierenlot heeft een ambulance toegezegd en een 



bijdrage om de nieuw te bouwen boscabines te realiseren, Stichting Louisa van der Velde 

helpt ons aan een loeplamp en de gelden om extra binnenbassins te bouwen. 

 

Verschillende bedrijven hielpen ons op momenten dat we in de knel zaten: Kooienbouwer 

Spierdijk Smederij die de bestaande kooien verhuisde en weer opbouwde en de nieuwe kooien 

zonder arbeidsloon in rekening bracht, Xeloq sponsorde het eerste jaar aan telefoonlasten, 

Spaarnelanden doneerde een container om houtsnippers in te bewaren; ook gaf ze 5 kuub 

verse snippers.  

 

De  dagelijkse bedrijfsvoering zag veel veranderingen: beheerder Maria-Elisa Hobbelink werd 

in februari vervangen door Carolina Blanco Aloy. Díe werd weer vervangen door Daniëlle 

van Putten, die in mei haar stokje weer overdroeg aan ….. Maria-Elisa Hobbelink. 

Rode draad bleef Wiebe Boomsma, die, naast zijn reguliere beheerderstaken, voor het 

Vogelhospitaal het educatieve deel leidt en de stagiaires begeleidt. 

 

De cursussen en lezingen die door beheer worden aangeboden blijken een groot succes. Niet 

alleen onze vrijwilligers maken er gebruik van, maar de cursussen worden ook enthousiast 

bezocht door de vrijwilligers van de Dierenambulances, terwijl de lezingen een steeds breder 

publiek trekken. Dat we nu de beschikking hebben over een mooie grote educatieve ruimte 

maakt alles een stuk eenvoudiger. 

 

De bezetting van het bestuur was ook aan veranderingen onderhevig: Eva Mercks nam 

afscheid, oud-bestuurder Jacqueline Westland hielp ons gedurende een paar maanden, Leo 

Klompé was essentiëel voor de broodnodige overgang, Marion Bakker gaf ons weer vat op de 

uitgaves. 

Naast de 2 rotsen-in-de-branding Wim Bosch en Linda Hoekstra-Naaijkens bestaat het 

bestuur nu verder nog uit Christa Jesse en M.Gabriella Hobbelink (zus van). 

 

De krappe kassituatie heeft ons gedwongen elke cent om te keren. Dit jaar geen vrijwilligers-

uitje, maar een gezellige Sinterklaas-viering. Aanpassingen in het huishouden en heel strenge 

controles op de uitgaves moeten ons helpen de kas te sparen. 

 

In 2015 zijn 2771 vogels opgevangen uit IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. 

Dat zijn er minder dan in 2014, maar dat verklaart zich door de 6 weken die we in de zomer 

gesloten zijn geweest vanwege de Papegaaienziekte.  

 

Ons goede contact met de andere vogelopvangcentra werd tijdens de uitbraak van de 

Papegaaienziekte tot steun: de vogels die we niet konden opvangen tijdens onze gedwongen 

sluiting (van 5 augustus tot 21 september) werden opgevangen in Krommenie en Amsterdam. 

“Onze Dierenambulances” verzorgden dat. Wij zijn hun daar erg dankbaar voor. 

 

Nog steeds maken wij deel uit van de SON (Stichting Olievogels Nederland), die halfjaarlijks 

bijeenkomt en opfriscursussen geeft voor de opvang en verzorging van vogels die slachtoffer 

zijn van olievervuiling. 

Als één van de door Rijkswaterstaat erkende 5 Nederlandse kustasielen zorgen wij ervoor dat 

wij en onze vrijwilligers voorbereid zijn, mocht zich een crisissituatie voordoen. In de 

tussentijd beschikken we over alle faciliteiten om door olie besmeurde vogels weer een kans 

te geven.  

Ook geloven wij in het lidmaatschap van de Belangenbehartiging Vogelopvangcentra 

Nederland, die gezamenlijk onze belangen behartigt bij hogere overheden en fondsen. 



 

Verdere professionalisering is mogelijk dankzij ons nieuwe onderkomen, maar daarvoor is 

herstel van een gezonde financiële situatie essentieel. 

 

 


