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DEC. 2022

Op 1 oktober hebben wij een intentie
verklaring getekend met de Egelopvang 
Haarlem e.o. om de samenwerking te 
versterken en te komen tot huisvesting 
van de Egelopvang op het terrein van het 
Vogelhospitaal. 

De aanleiding daartoe zijn plannen van de 
gemeente Haarlem om de huidige locatie 
van de Egelopvang binnen enkele jaren een 
nieuwe bestemming te geven. 

Wij zien diverse voordelen in de samen
werking. Door de huisvesting van de 
Egelopvang op ons terrein kunnen we vaker 
en makkelijker gebruik maken van elkaars 
kennis en onze identiteit als wildopvang 
versterken. We gaan ons terrein beter 
benutten en delen de educatieruimte 
die nu geregeld ongebruikt is. Voor de 
dierenambulances is het ook efficiënter, het 
scheelt ze een extra ritje. Tevens kunnen 
vrijwilligers die dat leuk vinden, in onze stille 
maanden helpen bij de egels en omgekeerd.

Waar mogelijk en wenselijk zullen wij 
gemeenschappelijk optrekken, maar wij 
hebben geen plannen om te fuseren. 
We blijven als zelfstandige organisaties 
opereren.

Vanwege het risico tot overdracht van 
dierziektes gelden eigen strikte hygiëne 
protocollen voor beide organisaties. Het 
gebouw van de Egelopvang en dat van 
het Vogelhospitaal zullen daarom fysiek 
van elkaar gescheiden zijn, met een eigen 
entree.
Mits er geen beren op de weg komen, kan 
de verhuizing van de Egelopvang naar de 
Vergierdeweg binnen twee jaar een feit zijn.

Samenwerking met de Egelopvang

Stichting Dierenlot verdubbelt voor ons het 
opgehaalde bedrag van alle donaties via 
deze actie tot een maximum van ¤ 2.500,-. 

Ga naar https://www.
arkelchristmasstation.nl/team/
vrijwilligersvogelhospitaal 
en doneer of doe mee aan de 
wedstrijd! 

Er is een raadsel voor u en een 
kleurwedstrijd voor kinderen tot 
12 jaar.

De actie loopt tot 31 december.
 
De winnaar van de wedstrijd mag mee 

vogels vrijlaten (1e prijs) of wint een 
vogelhuisje (2e en 3e prijs). 

De wedstrijd staat ook op onze 
website en Facebookpagina. 

U kunt ook gewoon geld 
overmaken op onze 
bankrekening. Vermeld dan: 
decemberactie.

De kerstverdubbelaar van Dierenlot is er weer
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Paula HenningBijkerk (9 augustus 1933
19 september 2021) had een groot hart voor 
dieren. Die enorme betrokkenheid 
deelde ze met haar tweelingzus 
Dina SimonsBijkerk (9  augustus 
193329 december 1998). Samen 
sneden ze in de koude winters 
van de jaren ’70 al bergen oud 
brood klein, die ze uitstrooiden 
op de oevers van de Ringvaart bij 
Bennebroek. Op die manier hielpen 
ze de meerkoeten en waterhoentjes 
die daar in groten getale de wakken 
openhielden. Ook bezochten zij regelmatig 
Het Vogelhospitaal.

Ter nagedachtenis aan 

mevrouw Paula HenningBijkerk

Volgens de ‘wet dieren’ hebben wij allen 
de plicht om in actie te komen als wij een 
hulpbehoevend dier vinden. Ieder heeft daar 
zo zijn eigen rol in.

In eerste instantie worden dieren in het 
wild zoveel mogelijk met rust gelaten. 
Wanneer u een (levend) dier aantreft dat op 
uw toenadering niet reageert, gebrekkige 
pogin gen onderneemt om te vluchten, 

Een hulpbehoevend dier gevonden? 
Wat moet u doen?

te dreigen of te vechten, moet worden 
aangenomen dat dit dier niet meer kan 
functioneren zonder hulp. Dan wordt van u 
verwacht dat u hulp verleent of inroept.

Zelf oppakken van bijvoorbeeld een vogel 
is niet altijd verstandig, sommige vogels 
kunnen zich flink verzetten ook al zijn ze 
gewond en ook kunnen ze besmet zijn met 
een ziekte zoals Vogelgriep.

De hulp die eigenlijk iedereen kan bieden is  
het inschakelen van de dierenambulance (dit 
is gratis) of in geval van een vogel, het bellen 
van ons voor advies en eventueel het vangen 
en zelf brengen van de vogel.

Op onze website staan tips hoe de vogel 
te vangen, op te pakken en te vervoeren. 
Ook vindt u daar de contactgegevens van 
de dierenambulances en van onze receptie. 
www.vogelhospitaal.nl

Dominique

Beiden ergerden zich aan de – naar hun 
gevoel – maatschappelijke onver schilligheid 

ten aanzien van het lot van vogels. Te 
midden van de vrijwil ligers die zich 

zoveel moeite getroostten voor 
deze ‘lieve dieren’, voelden ze 
zich onder gelijkgestemden. 

Paula besloot in het testament 
dat ze liet opstellen, de stichting 

Vogel rampen fonds een erfenis 
na te laten en daar zijn wij haar 

heel dankbaar voor! Mede dankzij haar 
nalatenschap kunnen we aan de slag met 
ons project buitenvijvers.

Nalaten aan het Vogelhospitaal

Wilt u meer informatie over nalaten 
aan het Vogelhospitaal vraag dan onze 
brochure ‘Schenken en Nalaten aan het 
Vogelhospitaal’ aan. Heeft u nog meer 
vragen neem dan contact op met Stef van 

Sikkelerus of Nancy Bromet. U kunt met 
hen ook een afspraak maken voor een 
persoonlijk gesprek om uw wensen toe te 
lichten. Zij zijn te bereiken via email op 
management@vogelhospitaal.nl.

Wisseling van de wacht

Na bijna 10 jaar van grote inzet voor het Vogelhospitaal heeft een 
van onze beheerders, Maria Elisa Hobbelink, ons verlaten. 

Ons beheer team wordt nu gevormd door Wiebe Boomsma, die 
ook al 10 jaar als beheerder werkzaam is, en Dominique Benjamins 
die in augustus als parttime assistent beheerder bij ons is gestart. 
Dominique heeft al eerder ervaring bij ons opgedaan als stagiaire en 
als zomerhulp. 

Door het vertrek van Maria Elisa hebben wij nog een parttime 
vacature voor assistent beheerder. Alle informatie daarover staat op 
onze website.

Wiebe

vogels, kunnen de verschillende opvangen 
elkaar ook beter gaan ondersteunen 
mochten er olievogels binnen komen. De 
behandelprocedure zal dan hetzelfde zijn.

Een opvang die niet de juiste faciliteiten of 
ervaring heeft om een vogel dan volledig te 
rehabiliteren als die met olie is besmeurd, 
kan wel de eerste stabilisatie geven. Daarna 
zou de patiënt over kunnen naar een 
opvang die deze ervaring en faciliteiten 
wel heeft om daar het laatste stuk van zijn 
behandeling te krijgen. De vogel krijgt zo de 
optimale verzorging. Hierdoor zitten ze zo 
kort mogelijk in de opvang en kunnen ze hun 
normale leven weer snel vervolgen.

Het was een leerzaam en gezellig weekend, 
waarin weer 33 enthousiaste vrijwilligers 
en medewerkers goed door de training zijn 
gekomen.

Olievogels

Op 5 en 6 november jl. hebben we weer 2 
basistrainingen olierampen mogen geven 
uit naam van de SON (Stichting Olievogels 
Neder land). Beheerders Wiebe Boomsma 
(Vogelhospitaal Haarlem) en Nina Schouten 
(Wildopvang Krommenie) hebben de 
training gegeven.
De trainingen geven we om zoveel mogelijk 
mensen klaar te hebben staan om te kunnen 
helpen mocht er ooit weer een olieramp 
gebeuren voor de Nederlandse kust.
De cursisten kwamen niet alleen vanuit 
onze eigen vrijwilligersgroep maar ook van 
de andere opvangen zoals: Wildopvang 
Krommenie, Vogelhospitaal Naarden, 
Wildopvang de Bonte Piet in Midwoud en 
zelfs van Ecomare op Texel.

Doordat er meer opvangen bekend 
worden met de internationale protocollen 
voor het helpen van met oliebesmeurde 
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Leren is leuk

Vorig jaar september hebben wij u een 
nieuwsbrief gestuurd met onze plannen voor 
de educatie en voorlichting.

Naast het verzorgen van de hulpbehoevende 
vogels is dit een belangrijke taak waarmee 
wij proberen te voorkomen dat dieren 
onnodig bij het Vogelhospitaal terecht 
komen.

Ons educatieteam heeft hard gewerkt! 
Het nieuwe lespakket is helemaal 
klaar en we hebben lessen voor zowel 
basisscholen, buitenschoolse opvang als 
voor volwassenen. Ook is de educatieruimte 
gereed, inclusief vitrinekast en microscoop 
tafel. 

Het streven was om in 2022 20 tot 25 lessen 
te geven. Door vogelgriep en corona konden 
we geen lessen op het Vogelhospitaal geven, 

 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 € 20, 

maar u kunt het 
aanpassen aan 
ieder gewenst 

bedrag.

maar alleen op locatie. Desondanks is het 
gelukt om in 2022 al 19 lessen te geven. Ook 
voor 2023 hebben we inmiddels weer een 
aantal aanvragen binnen. Ons educatieteam 
is op dit moment bezig om alle basisscholen 
in ons werkgebied te benaderen en uit te 
leggen wat we de scholen kunnen bieden. 

We hopen dat corona en de vogelgriep in 
2023 niet al te veel roet in het eten gaan 
gooien en dat we ook weer lessen op het 
Vogelhospitaal zelf kunnen geven. Daar 
kunnen we met onze natuurgetrouwe 
knuffels aan de leerlingen laten zien hoe 
groot en hoe zwaar de vogels zijn en kunnen 
ze met microscopen aan de slag om veertjes 
en parasieten te bekijken.

Meer informatie over ons educatieaanbod 
kunt u aanvragen via het volgende 
emailadres: educatie@vogelhospitaal.nl.

http://www.vogelhospitaal.nl
mailto:management%40vogelhospitaal.nl?subject=
mailto:educatie%40vogelhospitaal.nl?subject=

