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Bestuur
Stichting Vogelrampenfonds, oftewel het
Vogelhospitaal, heeft een nieuwe bestuurs
samenstelling. Onze algemeen directeur heeft
ons per 1 november verlaten en zijn laatste
werkzaamheden aan het bestuur overdragen.
Het bestuur werkt intensief samen met het
beheer, om condities te scheppen waarmee het
Vogelhospitaal haar doelstellingen zo efficiënt
mogelijk kan bereiken.

Vrijwilligers
Bij het Vogelhospitaal zijn 52 vrijwilligers werk
zaam, meestal als dierverzorger of 'voerouder'.
Ook bij administratieve, technische en bouw
werkzaamheden zijn vrijwilligers actief.
Zij vinden hun weg naar het Vogelhospitaal op
veel verschillende manieren: via sociale media,
mond-op-mond, contact bij evenementen, de
Vrijwilligerscentrale en het UWV.
Vrijwilligers worden aangestuurd en begeleid
door de beheerders.

Wist u dat?
Jonge gierzwaluwen verlaten het nest
pas als hun ouders ze niet meer voeren.
Honger drijft ze dus de wijde wereld in.
Gierzwaluwen eten, drinken en slapen
al vliegend. Na het verlaten van het nest
zullen ze enkel weer aan de grond komen
om een nest te bouwen.
Aangezien gierzwaluwen pas vanaf twee
jaar geslachtsrijp zijn, zal een jonge
gierzwaluw de eerste twee à drie jaar aan
één stuk door vliegen.

Het Vogelhospitaal heeft drukke tijden achter de
rug. Naast het opvangen en verzorgen van wilde
vogels in nood, zijn we verhuisd uit onze oude kas
aan de Kweektuinstraat naar een ruimere locatie
aan de Vergierdeweg. Nieuwe ruimte was hard
nodig, want ieder jaar krijgen we meer patiënten
binnen. Omdat onze patiënten van zeer gevarieerde
afkomst zijn, streven we naar passende diversiteit in
de faciliteiten.
Diverse ruimten zijn inmiddels gerealiseerd, maar
er staan nog een aantal projecten op de verlanglijst:
natuurlijke vijvertjes langs de slootkant voor de
revalidatie van watervogels, een 2e vliegkooi en
een donkere, stevig beplante boscabine voor de
stressgevoelige patiënten zoals bijvoorbeeld de
houtsnip. Help ons helpen en doneer!
Stichting Vogelrampenfonds
IBAN NL73 INGB 0000 199 399
informatie www.vogelhospitaal.nl/help-mee
email
management@vogelhospitaal.nl
telefoon
023-5255302
Het Vogelhospitaal (Stichting Vogelrampenfonds)
is volledig afhankelijk van donaties en legaten.
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Schoteroord
Op 30 januari 2014 is het terrein Schoteroord definitief
aangeschaft, waar ons nieuwe Vogelhospitaal in maart 2015
officieel in gebruik is genomen. Duurzaamheid, hygiëne en
functionaliteit zijn belangrijke uitgangspunten geweest bij het
maken van het ruimtelijk ontwerp en bij de materiaalkeuze.
Het resultaat is een energie-neutraal gebouw, voorzien van
o.a. zonnepanelen. Hygiëne en veiligheid zijn eenvoudiger te
handhaven met gladde, hoogwaardige materialen. Dat is niet
alleen belangrijk voor de vogels, maar ook voor onze mensen.
Dankzij de nieuwe faciliteiten op deze locatie kunnen we de
vogels nóg beter helpen. Zo is er bijvoorbeeld een vliegkooi,
een educatieruimte en speciale ruimte voor het wassen en
de revalidatie van olieslachtoffers.

Cursussen en
oefeningen
Ons Vogelhospitaal is erkend leerbedrijf
dierverzorging en biedt leerplekken voor
stagiair(e)s. Ook de vrijwilligers worden
regelmatig bijgespijkerd over nieuwe
ontwikkelingen in vogelverzorging en
hygiëne op de werkvloer.
In de educatieve ruimte worden cursussen,
presentaties en lezingen gehouden over
onderwerpen die variëren van natuur
bescherming in het algemeen tot het
daadwerkelijk aannemen en behandelen
van olieslachtoffers.

Getallen
Ook in 2014 waren we ijverig. Er werden
3857 vogels uit IJmond, Zuid-Kennemerland
en Haarlemmermeer bij ons opgevangen.
Het grootste aantal binnengebrachte vogels
in één maand bedroeg 773. In een maand
dat we het ‘relatief’ rustig hadden met de
aanname van nieuwe patiënten bedroeg het
aantal 87 binnengekomen vogels.
Dat brengt ons op een gemiddelde van 321,5
onfortuinlijke vogels per maand die onze
hulp nodig hebben. Dit bevestigt ons in de
noodzaak van ons voortbestaan.
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Samen sta je sterker
Het Vogelhospitaal hecht grote waarde aan de
samenwerking met andere (dieren)organisaties.
Zo werken wij samen met de dierenambulances
van regio Kennemerland, regio Velsen en de
dierenambulance van De Dierenbescherming
Noord-Holland Zuid. Elk bezoek van een dieren
ambulance aan ons Vogelhospitaal betekent
dat er een vogel in nood verkeert. Het is dan
prettig om goed contact te hebben, verhalen
uit te wisselen en kennis te delen. Wij zijn de
dierenambulance en hun medewerkers erg
dankbaar voor alle inzet.

Papegaaienziekte
In juli brak op onze nieuwe locatie Psittacosis uit, beter bekend
als de papegaaienziekte.
Zodra bij de beheerders het vermoeden ontstond dat de ziekmeldingen onder vrijwilligers weleens hun oorzaak bij een
vogelziekte kon hebben, zijn de GGD (Gemeentelijke Gezond
heidsdienst) en de NVWA (Nederlandse Voedsel-en Waren
autoriteit) geïnformeerd.
Alle vogels in het Vogelhospitaal zijn in quarantaine gezet, en
vrijwilligers zijn opgeroepen thuis te blijven en alert te zijn
op ziekteverschijnselen. Middels persberichten zijn Haarlem
en omstreken op de hoogte gebracht van de situatie en alle
noodzakelijke maatregelen. We zijn de dierenambulances uit
de regio en de opvangcentra in Amsterdam en Krommenie
dankbaar voor de opvang van nieuwe vogel-patiënten in deze
periode.
Op basis van de monsters die de NVWA in het hospitaal heeft
genomen, kon worden aangetoond dat de betreffende bacterie
aanwezig was. Na grondige reiniging van het gehele vogel
hospitaal zijn er bij eindcontrole van de NVWA geen sporen van
deze bacterie meer aangetroffen en mochten we onze deuren
weer openen voor vogels en vrijwilligers. De instanties waren
lovend over het adequaat en snel optreden van de beheerders
in de gegeven situatie.
Meer info: www.nvwa.nl/onderwerpen/dieren-dierlijkeproducten/dossier/papegaaienziekte-psittacose
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Nabij gelegen vogelasielen kunnen onze hulp
vragen, en wij die van hen. Dit komt bijvoorbeeld
voor als er in de regio meer patiënten worden
binnengebracht, dan er geschikte verblijven
beschikbaar zijn.
De BvVN (stichting Belangenbehartiging
van Vogelopvangcentra Nederland) is een
overkoepelende stichting die de krachten en
kennis van de verschillende centra bundelt en
daarmee ondersteuning kan bieden. Bijvoorbeeld
ondersteuning bij het krijgen van structurele
erkenning en financiering voor opvang en
verzorging van niet-gedomesticeerde dieren.
Het Vogelhospitaal wordt ook vertegenwoordigd
binnen het bestuur en werkgroepen van de
SON (Stichting Olievogelopvang Nederland),
waar meegewerkt wordt aan het trainen van
vrijwilligers in de verzorging van met olie
besmeurde vogels. Tevens worden er oefeningen
georganiseerd. Zowel nationaal als internationaal
werken wij met elkaar en Rijkswaterstaat
samen, om ons gemeenschappelijk in te zetten
voor watervogels na een olieramp op zee of olie
morsing in de havens. In geval van een olieramp
is het Vogelhospitaal toegerust om een tijdelijk
crisiscentrum in te richten en aangewezen
opvang te zijn.

Bevlogen multitalent
Onder onze vrijwilligers bevinden zich bijzondere
talenten. Dit keer willen wij u voorstellen aan een
jonge dame die de fijngevoeligheid in de vingers
heeft om zowel in de ziekenzaal als ook in onze
'babykamer' te werken. Haar naam is Steffi Jorna.
Naast haar baan vindt ze minimaal twee maal per
week tijd om onze vogels te helpen verzorgen.
Daarnaast beheert ze onze FaceBook pagina en
hielp ze mee met de demontage en recycling van
de bijgebouwen op onze oude locatie.
En ze doet nog meer! In haar overgebleven vrije
tijd kunstenares. Haar favoriete materiaal is
ecoline en in haar werk komen opnieuw vogels
in beeld.
Steffi, bescheiden multitalent en vrijwilligster
uit duizenden. Wat fijn dat je bij ons bent!
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Herbestemming oude kas
Een oude hyacintenkas diende als hoofdgebouw van het
Vogelhospitaal aan de Kweektuinstraat. Hij werd in het
voorjaar van 1963 geplaatst en in het najaar van 2015
gedemonteerd.
We koesteren mooie herinneringen aan het werk dat hier
verzet werd en zijn daarom erg blij dat we een nieuwe
eigenaar voor de kas hebben weten te vinden, zodat hij
voor sloop behoed is gebleven.

In zijn derde leven biedt de kas ruimte aan een van de
werkgroepen van Landschap Noord-Holland. In de winter
bestaat hun werk o.a. uit het beheer van wandelpaden,
hooilanden, bloemenweides en bosopstanden. ’s Zomers
ligt het zwaartepunt op onderhoud en biologische groen
teelt, zowel op de koude grond als in kassen. Het hele
jaar worden natuurevenementen georganiseerd in het
kader van natuureducatie voor o.a. jonge gezinnen en
tienergroepen.
Mede door het realiseren van biologisch dynamische
groentetuinen en kassen laten ze de steeds verder
verstedelijkte samenleving zien hoe waardevol en
inspirerend de natuur kan zijn.
Een nobel streven dat het Vogelhospitaal natuurlijk van
harte ondersteunt.

Kleurringonderzoek
De populatie scholeksters in Nederland staat ernstig
onder druk. De aantallen broedvogels zijn de laatste
decennia flink afgenomen. We vermoeden dat de
populatie behoorlijk aan het vergrijzen is en dat er te
weinig jongen het volwassen stadium bereiken om de
populatie stabiel te houden. De exacte oorzaken van
de afname zijn niet bekend. Om de overleving van de
vogels te onderzoeken en te kijken welke biotopen
belangrijk zijn voor de scholeksters, is een landelijk
kleurring project gestart.
Ook ons Vogelhospitaal heeft vaak te maken met
verzwakte- scholeksters en scholekster kuikens.
De laatste jaren hebben we onze scholeksters
vrijgelaten, voorzien van een kleurring.
Dankzij deze kleurringen weten we dat ‘onze’
ex-patiënten het erg goed doen. Ze hebben zich
verspreid over heel Europa! In Den Helder trekt er
eentje veel aandacht met foerageren tussen de pier
en de voetbalvelden aan de andere kant van de dijk.
In Zeeland zitten er drie en zelfs in Frankrijk en
Spanje zijn ze gesignaleerd!

Met trots kunnen we vaststellen, dat ook de kleintjes
die wij groot krijgen een goede overlevingskans
hebben in de natuur. Goed voor de wetenschap, voor
betere inzichten in deze soort en erg leuk voor ons
om te horen hoe het met ze gaat.
Meer weten? www.wadertrack.nl of
www.deltabirding.nl (onder kopje: oproep)

Volg ons 	https://www.facebook.com/HetVogelhospitaal
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