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Ja

Nee

Ja

Komen de ouders 
nog bij het nest?

Het is een 
nestverlater. 

Is er direct gevaar? 
Bijvoorbeeld 

een kat?

Laat het JoNg verder met rust. 
Het is heel normaal dat nestverlaters  

een paar dagen op de grond zitten.

Het is een 
nestjong.

Weet je waar  
het nest is?

Help mee
word vogelverzorger
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Het jonge 
vogelseizoen 
is weer 
aangebroken
De eerste jonge vogels worden 
deze weken bij ons binnen 
gebracht, de drukke tijd breekt 
weer aan! Maar wanneer heeft de 
vogel nu eigenlijk uw hulp nodig? 
En wat is de beste hulp?

2018: een moeilijk jaar 
Allereerst heel hartelijk dank voor uw steun! Dankzij u kunnen wij bestaan  
en vele vogels redden.
In 2018 hebben we meer vogels opgevangen dan ooit, namelijk 4504!  
Dat zijn er bijna 1200 meer dan in 2017! Ze kwamen weer vanuit de hele 
regio, de groei in aantallen was in alle gemeenten merkbaar. We denken zelf 
dat het komt omdat we steeds bekender worden en dat is dus goed nieuws 
voor de vogels want dat betekent dat er meer gered worden.
Het minder goede nieuws is dat de opvang van meer vogels ook meer 
kosten geeft. Bovendien hadden wij in voorgaande jaren een paar keer het 
geluk dat wij een mooi legaat ontvingen en dat was in 2018 helaas niet het 
geval, gelukkig kregen we wel vele donaties binnen. Het eind resultaat was 
helaas toch wederom een jaar met een fors verlies. Voor meer details 
kunt u ons jaarverslag lezen op https://www.vogelhospitaal .nl/wp-content/
uploads/2019/04/jaarverslag-_2018_v3_def.pdf

Wat doe Je aLs eeN JoNge vogeL viNdt? 
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Is de vogel gepakt 
door een kat?

Is de vogel gewond?

Heeft de vogel 
al veren?

zet het JoNg 
Weer iN het 

Nest. 
De ouders zullen 

het jong weer 
verzorgen.

breNg het JoNg 
Naar eeN  

veiLige pLaats. 
De ouders zullen  

het jong weer 
verzorgen.

breNg de vogeL Naar het 
vogeLhospitaaL

of
beL de diereNambuLaNce 

teLefooNNummers staaN 
op oNze Website
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Belastingvrij schenken
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 
belasting dienst. Het afsluiten van de overeenkomst 
is gratis, een notariële akte is niet meer nodig.

Ons meest populaire 
bericht op Facebook!
We werden gebeld door iemand die plotseling een 
gans in z'n de vijver aantrof. Wat er mee te doen? 
Omdat wij niet wisten dat het om een tamme gans 
ging, gaven we het advies hem gewoon te laten 
zitten. Hij zou vanzelf wel weer vertrekken. Niet dus!  
Daarom werd hij enkele dagen later alsnog bij ons 
binnengebracht.
Wanhopig was hij. Zijn geschreeuw galmde de hele 
dag door ons hospitaal. Het dier riep duidelijk om 
zijn familie, want daar zijn ganzen erg aan gehecht.
Maar hoe die te vinden? Met google-earth hebben 
we gekeken of er rond het adres van de melder 
water of een sloot was. Dat was er niet. Maar wel 
een heel groot grasveld: een golfbaan! Daar naar 
toe gebeld en ja hoor: zij wisten van een buurman 
die zijn ganzen kwijt was, gevlucht voor een vos. 

Like ons op Facebook!
https://www.facebook.com/
HetVogelhospitaal

Net als alle andere opvangen langs de kust, hebben ook wij 
deze winter vele zeekoeten binnengekregen die wij helaas 
niet meer konden helpen.
In opdracht van Minister Schouten hebben WUR en UU 
onder zoek gedaan bij 139 zeekoeten. Daaruit blijkt dat alle 
dieren sterk ver magerd en ondervoed waren. Ook waren de 
meeste vogels pas rond een half jaar oud. Daarom ligt een 
belangrijke verklaring voor het hoge sterfteaantal bij het feit 
dat het om onervaren jonge dieren ging die door stormen  
en slecht zicht, moeite hadden genoeg voedsel te vinden. 
Een doodsoorzaak van de zeekoeten door vergiftiging (via 
de containers van MSC Zoe), virussen (zoals vogelgriep), 
parasieten, zwerfvuil of oliebesmeuring is door de WUR en 
de UU uitgesloten.
Gelukkig hebben we toch een klein aantal kunnen redden  
en weer losgelaten aan zee.
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En zo is de wanhopige ganzerik weer in de armen 
van zijn blije baasje afgevoerd naar de rest van de 
familie!

Duiven zijn snelle vliegers, postduiven halen wel 
130 km/u. De houtduif is wat logger en trager. 
Maar deze ging met een rotvaart van 120 km/u 
van Den Haag naar Heemstede!
Bij Den Haag hoorde de bestuurder een klap en 
in Heemstede aangekomen, hoorde de chauffeur 
geluiden onder de motorkap. De voorkant van de 
auto werd gedemonteerd en tot ieders verbazing 
zat daar een levende duif achter de grill.


