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Nieuwe ambulance
In februari mochten wij onze nieuwe ambulance van 
Stichting Dierenlot in ontvangst nemen. We gebruiken 
de nieuwe ambulance om het strand op te rijden na 
lozingen, zware stormen of bij olierampen. We kunnen 
de slachtoffers dan opvangen, reinigen,  
verzorgen en weer vrij laten. Ook kunnen  
we hiermee 40 tot 50 meeuwen tegelijk  
vervoeren om op het strand los te laten. 

De babykamer
Meesjes komen soms alleen binnen, maar ook geregeld met hele 
nesten tegelijk. Vaak zijn ze zo jong dat we nog niet exact kunnen 
zien om welke vogelsoort het gaat. De kale kuikentjes krijgen 
nog een vloeibaar papje die we druppelsgewijs met een spuitje 
aanbieden.
Van 8:00 tot 21:00 is het ieder kwartier etenstijd voor onze massa's 
couveuse patiëntjes. Dan gaan zelfs die nog blinde kale kopjes op 
steeltjes van nekjes tegelijk omhoog en bedelen voor een lekkere 
drup pap. Direct daarna wordt er gepoept en dat zure goedje moet 
natuurlijk ook meteen verwijderd worden. Dan 10 minuten samen 
slapen en de klus begint weer van voren af aan. Een non-stop 
routine klus.

Afgelopen jaar in het Vogelhospitaal
We kijken terug op een jaar waarin het financieel iets beter gaat, 
we hebben van al de omringende gemeenten een toezegging ge
kregen voor subsidie, waarmee ongeveer een derde van onze 
kosten gedekt zijn. Voor de rest zijn wij nog steeds afhankelijk van 
gulle gevers. Wij zijn daarom gestart met collectes, diverse acties 
op social media en het aanschrijven van potentiele sponsoren. 
Helaas is de begroting nog niet dekkend en blijven wij in ons 
voortbestaan bedreigd. Wij zijn zeer dankbaar voor uw steun die 
wij hard nodig hebben! U kunt alle informatie over onze financiën 
vinden op onze website en als u meer wil weten staan wij u graag te 
woord. Mocht u ons met raad en daad willen bijstaan, kijk dan eens 
naar onze vacatures. Wij zoeken niet alleen vogelverzorgers, maar 
ook bestuursleden en fondsenwervers.

nIeUWSbrIeF Per e-mAIL
Wilt u onze digitale nieuws -
brief ontvangen? Stuur dan  
uw contactgegevens naar:  
management@vogelhospitaal.nl
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Het Vogelhospitaal Haarlem heeft , net als onze 
collega’s elders in het land, ook maatregelen 
genomen om besmetting te voorkomen. Wij 
vangen immers nou nét die wilde watervogels 
op die de oorzaak van de besmetting zijn. En 
mochten wij een besmetting binnen krijgen, dan 
hadden alle vogels geruimd moeten worden en 
waren wij voor langere tijd verplicht gesloten 
geweest.
Daarom hebben wij eind december besloten de 
rustige wintermaanden dicht te gaan, en zo het 
risico niet te lopen dat wij in het drukke voorjaar, 
als de jonge vogels weer met honderden 
binnengebracht worden, misschien besmet en 
verplicht gesloten waren. Half februari bleek 
echter, dat de vogelgriep nog steeds actief was, 
alhoewel wat minder krachtig. Wij zijn toen wel 
weer opengegaan, maar hadden helaas geen 
mogelijkheid om de watervogels op te hokken 
en af te schermen van de bezoekers, zoals de 
rijksoverheid wil.
Er is toen in record tempo een dak op de bassins 
gezet en daarom konden wij vanaf april eindelijk 
weer open voor bezoekers en watervogels! Net 
op tijd voor de drukste periode van het jaar, het 
jonge vogelseizoen!

Onze nieuwe educatieruimte
We zijn afgelopen tijd druk bezig geweest met het klaarmaken 
van de educatieve ruimte voor de verhuur. Zo zijn er nieuwe wc's 
gemaakt en is er een tussenwand geplaatst om de vogels af te 
schermen van het 'mensengedeelte'. Iedereen die een ruimte 
wil huren om te vergaderen (max. 40 personen) of om lezingen 
te organiseren op een unieke locatie, kan contact met ons 
opnemen. 
Wij hebben ook een aantal presentaties die wij kunnen geven, 
als onderdeel van een personeelsuitje of aan schoolklassen.  
De kosten bedragen €2,50 per persoon, inclusief rondleiding.

Lezingen
Ook afgelopen winter hebben we weer drie 
lezingen kunnen aanbieden. Omdat er geen 
bezoekers op ons terrein mochten komen 
vanwege de vogelgriep, moesten we helaas 
uitwijken naar een andere locatie. 
De eerste lezing (november) ging over meeuwen-
 overlast en werd gegeven door Kees Camphuysen,  
senior onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands  
Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).
De tweede lezing (december) werd gegeven door 
Martijn Bot, gids van Inezia Tours en eigenaar 
van Birding Holland, hij nam ons mee op een 
prachtige geïllustreerde tocht naar Antarctica.
In januari was de laatste lezing, gegeven door 
Jan Harteman, docent bij MBO Groenhorst 
Barneveld. In deze lezing vertelde Jan in een 
notendop wat de belangrijke aspecten zijn van 
het houden van watervogels. 
Ook aankomende winter zijn er weer drie 
lezingen: op 13 december, Steve Geelhoed over 
tellingen van zeevogels vanuit vliegtuigjes.  
17 januari Arjan Dwarshuis over zijn record voor 
the Biggest Year! en 21 februari Camilla Dreef 
over onze ‘eigen’ lepelaars. Houdt de lokale 
kranten en onze website in de gaten voor de 
details.

 De Vogelgriep
Op 9 november 2016 werd in Nederland officieel de Vogelgriep 
vastgesteld. Vrijwel elk jaar, als de najaarstrek op gang komt en 
trekvogels vanuit Azië naar Noord/West Europa komen, wordt 
deze ziekte meegenomen door vooral watervogels. Vaak merken 
wij er niet veel van omdat de ziekte zogeheten ‘laagpathogeen’ 
is, wat betekent dat de vogels wel drager zijn maar er geen 
ziekteverschijnselen te zien zijn en ze ook vrijwel niet sterven.

Dit najaar kwam er echter een hoog pathogene variant van de 
vogelgriep, de H5N8. Dit is een variant waar de vogels duidelijk 
ziekteverschijnselen vertonen en wél sterven. De beelden van 
de duizenden dode wilde watervogels die aan het IJsselmeer, 
de Gouwzee, in Friesland en op Texel zijn gevonden, hebben wij 
allemaal op de tv kunnen zien. De Rijksoverheid heeft meteen 
maatregelen afgeroepen om te voorkomen dat ook ons pluimvee 
ermee besmet zou raken. Er zijn wel enkele bedrijven besmet 
geraakt maar gelukkig niet op heel grote schaal.
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We kijken terug op een fantastische Open Dag. Mede door het 
mooie weer was het een druk bezochte dag, meer dan 600 
bezoekers wisten de weg naar het Vogelhospitaal te vinden.
Velen vertelden ons dat ze verrast waren door de mooie, ruime 
en schone verblijven voor de vogels en de gezellige sfeer onder 
de vrijwilligers. Het was reuze gezellig, de kinderen hebben 
geknutseld en op pony Pien een ritje gemaakt; de kraampjes 
trokken ook veel belangstelling evenals de Dierenambulance die 
van binnen bekeken kon worden. 

Plannen gebouw
We hebben goed nieuws! We hebben de vergunning binnen 
voor al onze plannen voor de komende jaren. We kunnen 
nu stap voor stap de verbeteringen gaan doorvoeren die we 
wensen. Allereerst willen we graag het Badhuis opknappen  
en zo inrichten dat we ook quarantaine ruimte voor de water -
vogels krijgen, naast de noodzakelijke ruimte voor de olievogels 
en de jonge pulletjes in de zomer. Daarna willen we meer 
en grotere vijvers maken voor de watervogels en nog verder 
in de toekomst ook een rustige boscabine bouwen voor de 
roofvogels. Volgend voorjaar starten wij ook met de aanleg van 
een mooie vogelvriendelijke tuin.
Wij zijn nog wel op zoek naar fondsen die ons steunen bij deze 
plannen en ook hebben we nog vele vrijwilligers nodig die ons 
helpen klussen in de tuin en bij de verbouwingen.

Open Dag 9 september

Help ons de vogels helpen, 
ook als u er niet meer bent
Als u niet alleen tijdens uw leven, maar ook als u er niet meer bent  
een bijdrage wilt leveren aan dierenwelzijn, dan kunt u Stichting 
Vogelrampenfonds (Het Vogelhospitaal) opnemen in uw testament. 
Al het geld komt ook volledig bij de vogels terecht,  
Stichting Vogelrampenfonds hoeft als ANBI organisatie  
namelijk geen successierechten te betalen. Voor meer  
informatie kunt u contact met ons opnemen via:   
023 525 53 02 of via management@vogelhospitaal.nl

Statutaire naam: Stichting Vogelrampenfonds
Vestigingsplaats: Haarlem
Kamer van Koophandel: 41222647

Ons meest populaire 
bericht op Facebook 
dit jaar! 

15 kleine eendjes en één lelijk eendje (zwaantje). 
Het zwaantje was helemaal alleen en moest het 
met een spiegeltje doen. Maar… er zaten ook 
nog 15 kleine eendjes in een bassin, dus hebben 
wij het zwaantje bij de eendjes gezet.
Ze vonden het vreselijk griezelig! Twee uur 
lang hebben ze in een hoekje gezeten en naar 
dat enge grote witte ding zitten kijken! Maar 
gelukkig waren ze ook nieuwsgierig en zo is de 
zwaan dan toch in de kleuterklas opgenomen 
en zit nu altijd heerlijk in het centrum van de 
aandacht!

Like ons op Facebook en blijf op de hoogte!
https://www.facebook.com/HetVogelhospitaal

Boerenzwaluw

Buizerd in de vliegkooi
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Doneren of Belasting 
vrij schenken
Wilt u ons helpen? Met de donaties kan het 
Vogelhospitaal de vogels voorzien van medische 
hulp, verzorging, voedsel, medicijnen en tevens 
investeren in onderzoek en materialen. U kunt 
storten aan Stichting Vogelrampenfonds IBAN NL73 
INGB 0000 199 399 onder vermelding van donatie.

Wist u dat als u een periodieke schenkings-
overeenkomst met ons afsluit, uw giften volledig 
aftrekbaar zijn in Box 1 van de inkomsten belasting? 
Door deze aftrek ontvangt u al snel een derde tot 
de helft van uw gift van de belasting dienst terug. 
Een jaarlijks vast bedrag en een minimum looptijd 
van 5 jaar zijn voorwaarden van de belastingdienst. 
Het afsluiten van de overeenkomst is gratis, een 
notariële akte is niet meer nodig.

Gezocht: vrijwilligers
Heeft u nog 4 uurtjes (1 dagdeel) over in de week  
die u nuttig wil besteden? Wilt u wat voor de 
vogels in uw omgeving doen? Met een gezellige 
groep mensen? Dan is het Vogelhospitaal de plek!  
Wij krijgen rond de 3500 vogels per jaar binnen 
die zorg nodig hebben. Ook als u nog nooit met 
vogels heeft gewerkt is dat geen probleem, wij 
geven u alle informatie en geven de begeleiding 
die u nodig heeft. Naast de vogelverzorging 
moet er nog veel meer gebeuren. Kijk voor meer 
informatie over onze vrijwilligers vacatures
op onze website of neem contact met ons op.

De cijfers van 2016/2017
In 2016 vingen wij 3471 vogels op uit de gemeenten 
Velsen, Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, 
Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Heemstede.  
In 2017 zullen het er iets minder worden i.v.m. de 
sluiting aan het begin van het jaar.
Onze drukste maanden zijn juni en juli, dan moeten 
we alle zeilen bij zetten om het te redden en werken 
we in ploegen diensten om alle jonge vogeltjes van ś 
morgens tot ś avonds te blijven voeren. Afgelopen juni 
was de drukste maand met 671 vogels. 

Onze website is vernieuwd!
Heeft u al een kijkje genomen? U vindt hier het laatste nieuws  
over het Vogelhospitaal, activiteiten, tips, winter voer, onze 
locatie, onze doelstellingen, onze historie, educatie en 
lezingen, vrijwilliger vacatures, etcetera. Ga naar www.
vogelhospitaal.nl

 Stichting Vogelrampenfonds
 IBAN NL73 INGB 0000 199 399
informatie  www.vogelhospitaal.nl/helpmee
e-mail  management@vogelhospitaal.nl
telefoon  0235255302
adres Vergierdeweg 292, 2026 BJ  Haarlem

De zilver meeuw is de meest gebrachte vogel in 2017, met een  
ruime 300 vogels tot nu. Dit exemplaar is zojuist vrijgelaten.

Jan van Gent bij de watertafel in het badhuis


