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JUNI 2022

Bijzondere patiënt

Nog een bijzondere patiënt dit voorjaar! En dit zie je niet vaak: een 
(bijna) witte meerkoet! Het is geen albino want het heeft geen rode 
ogen en toch ook nog wel een paar zwarte veren. Maar het is en 
blijft een héél witte vogel! Dit heet leucisme, het woord komt uit het 
Grieks “leukos” en betekent wit. In tegenstelling tot albino dieren 
hebben dieren met leucisme geen last van zonlicht en kunnen goed 
overleven in het wild, alhoewel het  wel een moeilijke kleur is als je 
niet op wilt vallen (voor een vos b.v.). 

Verder lijkt hij/zij o.k. Wat mager maar heerlijk fel zoals al zijn 
soortgenootjes. Wij konden hem weer gezond en wel loslaten.

Papegaai
duiker

In maart zijn er 
een hoop storm 
slachtoffers binnen 
gekomen. Onder 
hen veel zeekoeten, 
futen en een zeer 
zeldzame patiënt: 
de papegaaiduiker!

Volgens de 
archieven is dit de 
8ste papegaai duiker 
die wij ooit in de 
opvang hebben 
gehad.

Leuke les over vogels

Bij groep 3 van de Werkschuit hebben onze 
educatie vrijwilligers onlangs een leuke 
lezing gegeven. De klas vond het zo leuk dat 
er is besloten om geld in te zamelen voor 
de volgels. Er is een digitale collectebus 
geopend en actiedag georganiseerd met 
pannenkoeken, zelf gemaakte armbandjes 

en een workshop vogelvoer maken. 
Iedereen ontzettend bedankt, wat een inzet! 
De zelfgemaakte cheque maakte de dag 
helemaal af.

Voor informatie over ons educatie programma, 
kijk op onze website.



V O G E L H O S P I T A A L     |   S T I C H T I N G  V O G E L R A M P E N F O N D S JUNI 2022PAGINA 2 

Blij met onze vrijwilligers

 statutaire naam Stichting Vogelrampenfonds
 vestigingsplaats Haarlem
 Kamer van Kooph. 41222647

 IBAN  NL73 INGB 0000 199 399

 informatie  www.vogelhospitaal.nl
 email  management@vogelhospitaal.nl
 telefoon  023 525 53 02
 adres Vergierdeweg 292
  2026 BJ  Haarlem 

U kunt ook doneren door 
de QR code te scannen

Het bedrag staat 
standaard op € 25, 

maar u kunt het 
aanpassen aan 
ieder gewenst 

bedrag.

Dus aarzel niet om contact op te nemen als u interesse heeft

Dankzij al die helpende han den kunnen we vele vogels 
redden. Afgelopen jaar heb ben we totaal 4397 vogels 
opgevangen waarvan bijna 3000 in de maanden mei 
t/m augustus. In die periode werken we met 3 shifts van 
vrijwilligers zodat de jonge vogels de hele dag en avond 

gevoerd kunnen worden. We hebben dan ongeveer 12 
vrijwilligers per dag nodig en dat 7 dagen per week. 

U begrijpt dat we zeker voor deze periode altijd extra hulp 
kunnen ge bruiken. 


