
Donateursblad Wildopvang Delft e.o.
Voorjaar 2020, 28e jaargang
Uitgave no. 53

De vernieuwde
Penneveer 

H
oe

 w
ij 

he
t h

oo
fd

 b
ov

en
 w

at
er

 h
ou

de
n

Afscheid 
Winanda  
de Rambelje

Vrije vogels 
in de stad

Bijzondere 
patientjes



Inhoud De oude Penneveer was in de rui. 
Wij heten u graag welkom in haar 
compleet nieuwe verenpak. Wij 
hopen dat deze vernieuwing het 
lezen voor u aantrekkelijker zal  
maken. Mist u iets of heeft u op-, 
aanmerkingen of een compliment 
over het nieuwe penneverenpak?

Dan oogsten wij deze graag!
frank@wildopvangdelft.nl

Veel leesplezier!
Het nieuwe bestuur 
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Wildopvang Delft 
e.o. brengt al sinds 
april 1993 twee 
keer per jaar een 
Penneveer uit. In 
het voor- en in het 
najaar.
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Penneveer 2020

“Een nieuwe tijd, een nieuwe meid” Zo werd ik 
door een journalist van het Algemeen Dagblad 
geïntroduceerd als de nieuwe voorzitter 
van Wildopvang Delft e.o. Na ruim 40 jaar 
heeft Winanda het voorzittersstokje aan mij 
overgedragen. Maar hoe vervang je iemand die 
zich zó lang met heel haar hart, haar ziel en 
zaligheid, heeft ingezet voor de wilde dieren 
van Delft en omstreken? Verderop in deze 
Penneveer ga ik daar verder op in. 
Deze Penneveer is een perfect voorbeeld van 
hoe wij het als nieuw team willen aanpakken: 
met behoud van alles wat goed is maar in 
een nieuw, moderner jasje gestoken. Met heel 
veel trots presenteer ik u dan ook onze eerste 
Penneveer. Een nieuwe tijd, een nieuwe meid. 
Eén die wordt begeleid door ruim 40 jaar 
wijsheid. 

- Willeke van den Heuvel

Woord van de voorzitter

7 dagen per week open
tussen 8:00 en 20:00

Bezoekersadres
Wildopvang Delft e.o.
Linnaeuspad 5
2616 LT, Delft

T:  015-2157838
W:  www.wildopvangdelft.nl
E:  info@wildopvangdelft.nl 
(niet voor urgente diervragen)

Postadres
Joke Smitstraat 5
2642 AE  Pijnacker
E: contact@wildopvangdelft.nl

Bankrekening: 
NL30 INGB 0002703840 
t.n.v. St. Vogelasiel Delft
KvKnr: 41145885

Houd onze website en social 
media in de gaten voor 
aangepaste openingstijden 
(vooral in de zomer- en 
winterperiode).
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Lieve Winanda,

Een voorzittersstokje, het klinkt zo simpel en heerlijk 
overzichtelijk. Een symbolisch stokje die je 
1 januari 2020 aan mij hebt gegeven. Maar zo’n 
stokje houdt nogal wat in. Met dat stokje komt het 
runnen van een  bedrijf kijken. Het is geen hobby of 
vrijetijdsdingetje maar een serieuze onderneming 
waar elke dag van het jaar keihard gewerkt wordt door 
heel veel mensen. Je geeft daarmee jouw 2e kind 
uit handen aan een nieuwe pleegmoeder die je nog 
amper kent, je levenswerk van ruim 40 jaar waar je 
met hart en ziel in gewerkt hebt. Met daarbij alle vaste 
en vrijwillige medewerkers. Allemaal mensen waar het 
dierenwelzijn op de 1e plaats komt. Soms zelfs nog 
boven het eigen welzijn. En dan natuurlijk de dieren 
die aanwezig zijn in de opvang én het grote aantal 
dieren dat onze hulp nodig gaat krijgen de komende 
jaren. De zorg(en) over de financiën, gesprekken met 
gemeentes, provincie en fondsen en alle trouwe 
donateurs die jij vaak persoonlijk al járen kent. En dat 
allemaal in één symbolisch stokje. 

En toch heb ik geen moment getwijfeld of ik het stokje 
aan zou nemen. De Wildopvang doet wat met je zodra 
je binnen stapt. De dieren die afhankelijk zijn van jouw 
zorg, het soort dieren die het maken dat elke dag op 

de opvang een bijzondere dag is. Want hoe vaak komt 
het nou voor dat je een zieke egel dagelijks sterker 
en groter ziet worden? Dat je je bijna als een trotse 
moeder voelt als hij weer aangesterkt is en keihard 
wegrent het bos in zodra je hem weer vrijlaat. Of die 
houtsnip die, nadat hij tegen een raam is gevlogen en 
met een paar dagen rust en goede verzorging weer 
wegvliegt zodra zijn hok open gaat. En dan die zwaan 
die onder het bloed binnenkomt en na een paar weken 
weer herenigd wordt met zijn partner. Gezond en wel. 
Zo’n mooi ‘bedrijf’ als de Wildopvang in Delft mag niet 
verdwijnen. Dat kan gewoonweg niet. Niet voor alle 
dieren die er jaarlijks opgevangen en verzorgd worden. 
Niet voor de mensen die er werken waarvan het hart 
op de juiste plek zit. Niet voor de lieve mensen die 
een dier naar ons komen brengen die zij hebben 
gevonden. Niet voor de inwoners van Delft en de 
omliggende gemeentes. Omdat een Wildopvang 
steeds schaarser wordt in Nederland. Omdat wij trots 
zijn op wat er staat. Op wat jij ons hebt gegeven. En 
ik ga heel goed voor jouw opvang zorgen zodat het 
de komende 40 jaar nog steeds bestaat. En dat ik 
dan allang het stokje weer heb overdragen aan de 
volgende generatie van wilde dieren opvangers! 

Lieve groet,
Willeke

Vanaf januari 2020 heeft Willeke van den Heuvel 
officieel het voorzitterschap overgenomen. Zij laat 
graag nog wat woorden achter voor Winanda.

Het stokje 
overdragen
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Egels zijn nachtdieren en zie je alleen overdag als ze honger hebben of ziek zijn. Zie je overdag een egel? Bel ons voor advies.
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Bijzondere 
patientjes 

Afgelopen jaar zijn er weer een 
aantal bijzondere patiëntjes. Zoals 
bijvoorbeeld een tureluur uit
Nootdorp. Die kwam op 6 mei bij ons 
binnen, het verhaal was dat hij door een kat gepakt zou 
zijn maar hij had geen verwondingen. Hij is daarom ook 
snel vrijgelaten.

Ieder jaar worden er bijzondere 
dieren binnen gebracht. Vaste 
medewerker Debbie Jung vertelt 
wat over de dieren van 2019

Tureluur

De tureluur broedt in een groot gebied dat 
van IJsland naar West- en Midden-Europa 
en dwars door Midden-Azië tot aan de Grote 
Oceaan loopt. Hij overwintert in zuidelijke 
gebieden.

6
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Op 2 oktober kregen we een Jan 
van Gent. Deze heb ik nog niet 
eerder gezien binnen onze opvang. 
Een zeldzame gast dus! Hij was erg 
verzwakt, mager en had last van veerluis. Hij is 2 dagen 
na aankomst overleden. Na sectie bleek dat hij een 
breuk in zijn schedel had.

De laatste bijzondere patiënt was de koereiger. Ook 
deze had ik niet eerder gezien. Hij heeft een ernstig 
ongeluk gehad waardoor zijn linker poot op 3 plekken 
gebroken was. Dit is niet te genezen dus we hebben 
hem helaas in moeten laten geslapen.

Op 7 augustus werd er een koekoek 
gebracht die tegen een raam was 
gevlogen. Meestal zijn deze dieren 
dan even in shock en moeten 
bijkomen van de klap die ze gemaakt 
hebben. Dit duurt een half uur tot een 
uur en daarna vliegen ze meestal weer weg. Deze 
koekoek had iets meer hoofdpijn en wilde na een 
uur nog steeds niet weg. Hij heeft een nachtje bij ons 
gelogeerd en de volgende dag is hij alsnog vrijgelaten.

Op 31 augustus kregen we een 
lepelaar binnen, deze was verlamd 
door botulisme. Hij is helaas de
volgende dag al overleden.

Op 21 september kregen we een 
ijsvogel. Wat een mooie bijzondere 
vogels zijn dit toch. We krijgen
ze zelden en als we ze krijgen 
kunnen ze meestal snel weer weg. Zo ook deze, hij was 
tegen een raam gevlogen maar bij aankomst al aardig 
bijgekomen. Hij is dezelfde middag nog vrijgelaten in 
het Heempark.

Jan van Gent
De Jan van Gent is een gestroomlijnde vogel 
met lange, smalle vleugels. De volwassenen 
zijn door formaat, kleur en tekening goed 
te herkennen. Jonge vogels kunnen op het 
eerste gezicht op een grote pijlstormvogel 
lijken, maar zijn te herkennen aan een 
lange, spitse kop en snavel, spitse staart en 
karakteristieke bewegingen.
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We zien een toename van het aantal egels 
dat onze zorg nodig heeft. We hebben een 
zeer droge en hete zomer achter de rug. 
Veel egels konden geen eten meer vinden. 
Hierdoor waren de baby egels ondervoed en 
kregen wij veel hele kleine egeltjes binnen 
die ook langere tijd bij ons in de zorg waren 
voordat ze vrijgelaten konden worden. Vooral 
in oktober en november was het druk met 
hele zieke egels. 

Dit jaar hebben we de helft minder 
wilde eenden binnen gekregen ten 
opzichte van vorig jaar. Het is een 
landelijk beeld dat er minder eenden 
in onze sloten zitten in Nederland. 
Niet voor niets is 2020 uitgeroepen tot het Jaar van  
de Wilde Eend! Er wordt onderzocht hoe het kan dat 
er steeds minder eenden zijn. 

2020

2019Egels in 2019 per maand

Foto: Mike de Groot
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Advertentie
Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer 
kunt? Als u ouder wordt, fysieke beperkingen krijgt 
of door ziekte of dementie afhankelijk wordt van de 
hulp van anderen bij het nemen van beslissingen 
over uw vermogen, financiële zaken of medische zorg. 
De meeste mensen willen graag zelf de regie houden 
over hun leven en zelf bepalen wie hun zaken regelt 
als ze dat zelf niet meer kunnen. Het is belangrijk om 
hierover na te denken voordat dit moment aanbreekt, 
want dan bent u nog wilsbekwaam en kunt u zulke 
beslissingen zelf nemen.

In een levenstestament bepaalt u wie namens u 
beslissingen mag nemen en geeft u een algemene 
volmacht aan die persoon. U geeft de gevolmachtigde 
de bevoegdheid uw bankzaken te regelen, uw 
vermogen te beleggen, onroerend goed te kopen 
en te verkopen, etc, etc. Het komt er op neer dat de 
gevolmachtigde dezelfde bevoegdheden heeft met 
betrekking tot uw vermogen als u zelf. Dat moet dus 
wel iemand zijn in wie u het volste vertrouwen hebt.
Wie u benoemt als uw gevolmachtigde is afhankelijk 
van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn 
of samenwonen geven elkaar vaak een volmacht en, 
voor de situatie dat ook de partner wilsonbekwaam 
wordt, de kinderen. Heeft u geen partner of kinderen, 
dan is er wellicht iemand in uw naaste omgeving 
waaraan u uw belangen toevertrouwt in een situatie 
waarin u zelf kwetsbaar bent.

Het levenstestament
In het levenstestament kunt u aanwijzingen geven 
aan de gevolmachtigde wat te doen in bepaalde 
situaties. Bijvoorbeeld dat u zo lang mogelijk 
zelfstandig wilt blijven wonen en dat uw vermogen 
moet worden gebruikt om dat te realiseren, 
eventueel door extra zorg in te kopen. Ook mag de 
gevolmachtigde schenkingen doen aan uw kinderen 
om belasting te besparen en om de eigen bijdrage 
te matigen als u uw intrek moet nemen in een 
zorginstelling.
Als u wilsonbekwaam bent en u hebt geen 
levenstestament gemaakt, dan zal de kantonrechter 
een bewindvoerder, mentor of curator aanstellen die 
uw zaken gaat behartigen. U hebt zelf daar dan geen 
invloed meer op.

Neemt u daarom op tijd de beslissing om in een 
levenstestament uw wensen vast te leggen en een 
gevolmachtigde aan te wijzen. Zo houdt u zelf de 
regie.Laat u goed informeren over de mogelijkheden 
bij Notariskantoor E.J.H. Jansen. Voor meer informatie 
kunt u ook kijken op onze website  
www.notaris-jansen.nl.
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Het avontuur 
van Finn 

Foto Frank Auperlé
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Wij kennen de wildopvang omdat wij best wel vaak 
diertjes ernaartoe hebben gebracht. Voor ons is dat 
niks bijzonders, dieren moeten gewoon geholpen 
worden. Ik had alleen nooit gedacht dat het zoveel 
geld zou kosten om de wildopvang te laten draaien.  
Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. 
Ik wilde graag iets doen om te helpen want de mensen 
van de wildopvang staan altijd voor iedereen klaar. 
Ik heb toen ook namens mijn broertjes een brief 
geschreven aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp en
de gemeente Delft of ik mocht komen uitleggen 
waarom de wildopvang geholpen moet worden.

Omdat ze afhankelijk zijn van giften en geen subsidie 
krijgen heb ik steun gevraagd aan beide gemeentes. 
Al heel snel kregen we reacties van het AD, de 
Telegraaf, de Kidsweek en Giel Beelen van de radio. 
Super leuk natuurlijk al die aandacht maar het gaat 
om de dieren in de opvang. Rond de kerst heeft de 
Mariaschool in Pijnacker een actie gevoerd voor de 
wildopvang, zo hebben we ook geld ingezameld. Ik 
kreeg een uitnodiging van de gemeente Pijnacker om 
te komen praten in de gemeente raad. Dat vond ik erg 
bijzonder en ik hoop dat er een goede oplossing komt. 
Ook de wethouder van de gemeente Delft heeft ons 
uitgenodigd om te komen praten en ik ben blij dat er 

aandacht is van beide gemeentes voor de wildopvang. 
We zijn er nog lang niet maar samen gaan we toch 
proberen om te zorgen dat de wildopvang open blijft 
en dat de dieren verzorgd kunnen blijven worden.

Het zou mooi zijn als we meer mensen bewust kunnen 
maken dat de wildopvang hulp nodig heeft. Ook voor 
kinderen is het heel leerzaam om te weten wat er 
allemaal gebeurt. Samen sterk voor de wildopvang.  
U hoort nog van mij. Wij zijn hoopvol!

groetjes, Finn van Rossum.

Finn van Rossum
Hoi, ik ben Finn van Rossum, ik ben 13 jaar oud en 
zit op het Picasso Lyceum in Zoetermeer.

Toen ik afgelopen jaar hoorde dat de wildopvang 
in Delft misschien zijn deuren zou moeten sluiten 
omdat ze te weinig geld hadden ben ik daar erg van 
geschrokken. Net als mijn broertjes Tim, Thijs en Ian 
en mijn ouders ben ik gek op dieren. We zouden het 
heel erg vinden als er voor de dieren in de omgeving 
Delft Pijnacker geen opvang meer zou zijn.  

Wij stellen u graag voor aan Finn! Een slim  
manneke met een stevige en tevens goed 
onderbouwde mening. Wij zijn blij dat hij ten  
strijde trekt voor onze opvang!
Door Finn van Rossum

Foto Pascale Derijks

“Ik had alleen nooit gedacht dat 
het zoveel geld zou kosten om de 

wildopvang te laten draaien.”
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Winanda’s 
afscheidsbrief

Geachte donateur, beste lezers,

Zo begon ik altijd mijn voorzittersstukje in de 
Penneveer. Daarna vertelde ik wat er zoal was gebeurd 
het voorgaande halfjaar en vertelde ook wat er 
allemaal ging gebeuren het komende halfjaar.
Maar dit keer is de inhoud wat anders, een afscheid èn 
een nieuw begin!

Afscheid van mijn voorzittersplekje binnen het 
bestuur en afscheid van mijn echtgenoot Eric die op 
9 juni vorig jaar is overleden. Juli 2018 werd hij ziek. 
Er brak een zeer onzekere tijd aan voor mij en mijn 
gezin. Ik begon me terug te trekken uit de dagelijkse 
beslommeringen op de werkvloer van onze opvang 
maar probeerde bestuurlijk zo betrokken mogelijk te 
blijven en was meestal wel bij vergaderingen waar de 
Dierenbescherming als gast ook bij zat. In de ziekte 
periode van Eric, die elf maanden duurde, draaide de 
opvang zo goed mogelijk door. Ondanks de inzet van 
het bestuur, de vrijwilligers en vaste krachten, was het 
tenslotte toch Debbie Michel-Jung die op de werkvloer 
het hoofd koel hield en de boel bij elkaar. Dank je wel 
Debbie!

Ik moet nu wennen aan een leven zonder de grootste 
fan van het Vogelasiel. In het verleden werkte Eric 
veel mee in de opvang als klusser en hij heeft ook de 
keukens, het tegelwerk en de vloeren gelegd na de 
oplevering van het gebouwtje op het Linnaeuspad in 
1995.  Hij onderhield het gebouwtje en hij zat in het 
eerste bestuur van de stichting, samen met Erna den 
Ouden, Peter Elfferich, Saartje de Vlaming en ik. Hij 
was graag overal bij en was erg trots op ons werk.

Het afscheid van mijn voorzittersrol in het bestuur 
is gelukkig niet droevig. Op 1 januari 2020 schreef ik 
mezelf uit bij de Kamer van Koophandel. De datum 
was voor mij symbolisch omdat ik op 1 januari 1979 
voor het eerst het Vogelasiel van de Vogelwacht Delft 

e.o., officieel had voortgezet. De Stichting Vogelasiel 
Delft hebben we “pas” op 24 december 1984 
opgericht, maar al met al is dit ondertussen ook alweer 
ruim 35 jaar geleden. Behalve symbolisch, was het 
ook hoog tijd de nieuwe leden binnen ons bestuur de 
ruimte te geven die ze nodig hadden en verdienden.

Wij, het oude bestuur, Mike de Groot, Nadine 
Koerselman, Arjen Hess, Annemieke Hulsbergen en 
ikzelf hebben het niet beter kunnen treffen.
Het nieuwe bestuur is daadkrachtig en creatief en gaat 
echt voor de Wildopvang in de vorm die het na al die 
jaren heeft gekregen: een veilige plek voor alle dieren 
uit het wild, die door een professionele aanpak, liefde, 
zorg en gezonde nuchterheid een tweede kans in de 
natuur krijgen.

Ik zal u vertellen waarom wij zo blij zijn. De 
samenwerking met de Dierenbescherming, die 
al half 2017 was begonnen middels verkennende 
gesprekken, wat toen de beste optie leek onze 

opvang te behouden, is door de Dierenbescherming 
abrupt gestopt. Hierdoor vielen we in een zwart gat 
en zagen in oktober jl. het einde van onze opvang 
naderen. Het probleem met de Dierenbescherming 
was voornamelijk te wijten aan het verschil in 
interpretatie betreffende het draaiende houden van 
een Wildopvang zoals het onze. 

Maar! Ongeveer een week voor dit slechte nieuws, het 
was september 2019, had ik een gesprekje met een 
nieuwe vrijwilligster, Willeke, die behalve dieren wilde 
verzorgen ook wel mee zou willen denken met het 

Een persoonlijke noot van Winanda  
de la Rambelje aan haar trouwe donateurs.

“Het nieuwe bestuur is 
daadkrachtig en creatief en gaat 

écht voor de Wildopvang”



Penneveer 2020

13

bestuur. Hoe is het mogelijk dat ik precies toen Willeke 
ontmoette want zij blies onze opvang nieuw leven in 
waardoor wij als een Phoenix zijn herrezen!

Nu begrijpt u hoe het zit met dat bestuursvoorzitters 
hamertje. Willeke heeft het van mij overgenomen. 
Zij is nu de voorzitter en zal zich in dit blad aan u 
voorstellen. Willeke van den Heuvel-Keus wordt 
ondersteund door Aad van den Heuvel als secretaris 
in het bestuur en de andere nieuwe naam is Frank 
Auperlé. Hij is algemeen bestuurslid en de drijvende 
kracht achter deze gloednieuwe Penneveer heb ik 
begrepen. Gebleven is Mike de Groot, algemeen 
bestuurslid sinds 11-5-2016 maar ook heel veel in de 
opvang aanwezig voor hand en spandiensten en het 
vangen en ophalen van dieren in nood. Ook gebleven 
is Nadine Koerselman, algemeen bestuurslid sinds 
11-5-2016. Nadine heeft met plezier en kennis van 
zaken het penningmeesterschap op zich genomen 
maar is ad interim. Het bestuur hoopt snel een nieuwe 
penningmeester te vinden. Mocht u iemand willen 
voordragen, graag!

Arjen Hess, bestuurslid en penningmeester sinds 18-
4-2012 is gelijk met mij afgetreden op 1 januari. Arjen 
het was fijn met jou in het bestuur te zitten!!! Dank 

je wel! Dan missen we nog een naam, Annemieke 
Hulsbergen. Zij was secretaris in ons bestuur sinds 
2000 maar al eerder was ze algemeen bestuurslid 
en uiteraard is ze als vrijwilligster dierenverzorging 
ooit begonnen. Annemieke moest het bestuur eerder 
verlaten vanwege werkzaamheden elders maar wat 
ze heeft betekend voor het vogelasiel is onbetaalbaar 
en ik denk dat we het vol hebben kunnen houden 
vòòral door haar inzet! Ik ben samen met Annemieke, 
Arjen, Mike en Nadine heel blij dat we op zo’n fijne 
manier afscheid hebben mogen nemen van het oude 
“Stichting Vogelasiel Delft” bestuur en weten zeker 
dat het nieuwe bestuur iets moois gaat maken van “de 
Wildopvang Delft en omstreken”!

En ik? Ik ben afgetreden als bestuurslid maar dat zegt 
niets over mijn werk voor de dieren in onze opvang. In 
welke vorm ik mijn werkzaamheden zal gieten weet 
ik nog niet. Maar ik heb al een aangepast e mailadres: 
Winanda@wildopvangdelft.nl Rest mij nog een keer te 
roepen: beste mensen ontzettend veel dank voor alle 
bijdragen, zowel in natura als met geld. We hebben het 
vroeger met u al die tijd kunnen redden en nu weer, 
dankzij u!

Winanda



53e uitgave

14
Het logo van Wildopvang Delft heeft natuurlijk een 
enorm hoog schattigheidsgehalte. De handjes die 
een vogeltje vasthouden en was er nou ook een 
egeltje, ik weet het even niet meer. Handje, lijntjes, 
vogeltje, egeltje. Er is in ieder geval veel te zien op 
een gedetailleerd niveau. Met een logo wil je juist 
herkent worden. Dus dat er een egel en een vogel te 
zien zijn dat is al heel mooi. Maar op één of andere 
manier zou het mooi zijn als die in de vorm verwerkt 
zijn en niet als losse elementen gecombineerd zijn.
Een lijn logo zoals de voorgaande was, is lastig om 
te gebruiken bij het uitrollen van een huisstijl. Het is 

niet onmogelijk maar een klinische vorm laat zich 
makkelijker vertalen naar een rustige stijl waarmee we 
de website, briefpost, uitingen e.d. in elkaar kunnen 
laten overvloeien.

Tevens hebben kleuren een sterkte relatie met ons 
emotioneel onderbewustzijn en dragen daarom bij of 
af aan de boodschap die je graag wilt uitstralen. Je kunt 
hier uiteraard tot in de neurowetenschap in  doorslaan, 
maar dat is voor ons even niet het pad wat wij hebben 
gekozen.

Waarom een 
nieuw logo 
soms nodig is!

Oude logo Wildopvang Delft:

Na vele jaren trouwe dienst is ook ons logo aan een 
vernieuwingsslag toe, en dat is nog niet zo eenvoudig als het 
lijkt! Wat wordt de vorm? Welke elementen omvat het, welke 
boodschap draagt het uit en wat worden de nieuwe kleuren?
Door Frank Auperlé

Oude logo Wildopvang Delft e.o.
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Wij vroegen grafisch vormgeefster Marleen Dekker om 
in de (digitale) pen te klimmen en voor ons met een 
nieuw logo te komen. Zij heeft dit vrijblijvend voor ons 
gedaan.

Wij wilden graag dat er herkenbaarheid van dieren in 
zou zitten, de volledige naam en qua kleur en vorm 
een hoger ziekenhuis gehalte dan knuffelgehalte.
Marleen kwam met heel veel verschillende mooie 
exemplaren en schetsen aan. Binnen het bestuur en 
de vaste medewerkers hebben wij onze stemmen 
uitgebracht en daarmee introduceren wij aan u onze 
nieuwe vormen en kleuren. Hiermee hopen wij voor 
de buitenwereld net zo professioneel over te komen 
als ons bedrijf aan de binnenkant is.

“Je kunt hier uiteraard tot 
in de neurowetenschap in 
doorslaan maar dat is voor 

ons even niet het pad wat wij 
hebben gekozen.”

Het nieuwe logo van onze Wildopvang kenmerkt 
zich door ronde, moderne vormen en stevige 
kleuren. Zowel de vogel als de egel komen terug 
in het logo, dieren waar de opvang al jaren voor 
zorgt. Het groen in het  logo refereert naar natuur 
en zorg, het oranje naar positiviteit en energie! 
Naast de kleuren in het logo zitten er nog een 
aantal kleuren etra in het Wildopvang-palet, deze 
ziet u hiernaast!

Nieuwe logo Wildopvang Delft:
Nieuwe logo Wildopvang Delft e.o.
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Dierenlot

Stichting DierenLot komt op voor dieren in nood 
in Nederland: gezelschapsdieren, zwerfdieren en 
dieren in de Nederlandse natuur. Dat doen we op 
verschillende manieren met 1 basisgedachte. Wij
zijn facilitair aan dierenhulporganisaties. DierenLot 
heeft geen eigen opvangen en legt opvangen dan
ook niets op. Elke dierenhulporganisatie die zijn 
administratie op orde heeft en op een goede manier
met dierenhulpverlening bezig is kan steun bij 
DierenLot aanvragen. Zo ook Wildopvang Delft die
eigenlijk alles prima op orde had, maar ineens in de 
kou kwam te staan omdat toegezegd geld toch
niet kwam. De dieren moesten echter wel geholpen 
worden en niet voor even. Daarom mocht Wildopvang 
Delft een mooie cheque in ontvangst nemen.

DierenLot helpt op verschillende manieren. Allereerst 
door directe steun aan dierenhulporganisaties 
zowel met geld als in natura. Want helaas krijgen 
veel dierenhulporganisaties geen of veel te weinig 
steun van de overheid. Met name opvangen 
van natuurdieren moeten het vaak doen zonder 
overheidssteun terwijl zij zulk belangrijk werk doen. 
Deze organisaties, maar ook dierenambulance
organisaties, dierenasielen en andere opvangen 
kunnen bij DierenLot een aanvraag doen. Voor geld
om bijvoorbeeld nieuwe hokken aan te schaffen, 
of omheining aan te leggen maar ook in natura 
bijvoorbeeld door het aanvragen van een van onze 
dierenambulances. Deze geeft DierenLot in
bruikleen aan dierenhulporganisaties in Nederland. 
Ook hebben we een groot magazijn met diervoer
en dierbenodigdheden. Veelal geschonken door grote 
diervoerderleveranciers in Nederland, die met

Eind 2019 kon Stichting DierenLot Wildopvang Delft 
verrassen met een uitkering uit het Maarten Stoopendaal 
Droomfonds van €25.000,00. Hierdoor werd de toekomst 
voor de wildopvang weer een stukje rooskleuriger. Wie zijn 
dat nu eigenlijk die Stichting DierenLot en waarom deze 
cheque?
Jane van den Berg

restpartijen blijven zitten of bijvoorbeeld veel retouren 
hebben.

Heel belangrijk is ook voorlichting en bewustwording 
want helaas komt veel dierenleed voort uit 
onwetendheid. En dat proberen we dus te voorkomen. 
We vinden het dan ook heel belangrijk om veel 
mensen te kunnen bereiken op social media zodat 
we allerlei tips en weetjes kunnen delen om 
dierenleed te voorkomen. En met ons publieksblad 
#Samenvoordieren kunnen we in ieder geval al onze 
donateurs vertellen over de verzorging van dieren. 
 Ook belangrijk hierin is om de politiek steeds meer 
bewust te maken van dierenleed in Nederland. Zij 
hebben vaak geen idee. Daarom is het zo mooi dat 
mede door toedoen van DierenLot nu een motie 
is aangenomen om echt serieus te kijken naar 
vergoedingen voor opvangen voor natuurdieren in 
Nederland. Een grote stap vooruit! 

“Heel belangrijk is voorlichting 
en bewustwording want helaas 

komt veel dierenleed voort uit 
onwetendheid.”
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Omdat DierenLot heel veel verschillende organisaties 
door het hele land steunt kunnen we kennis beter 
ontsluiten. Want iemand uit Delft met veel verstand 
van de opvang van vogels, kan dit overbrengen op 
iemand uit Maastricht die nog niet zoveel van vogels 
weet maar er wel steeds vaker mee te maken krijgt in 
zijn werk. Daarom is in 2019 de DierenLot Academie 
opgericht. In dit kenniscentrum worden regelmatig 
workshops gegeven over allerlei diergerelateerde 
zaken maar ook bijvoorbeeld over fondsenwerving of 
bijvoorbeeld BHV-trainingen.

Stichting DierenLot bestaat eind dit jaar 15 jaar en we 
helpen nu zo’n 250 dierenhulporganisaties. We hopen 
natuurlijk dat onze hulp niet meer nodig is op termijn, 
maar tot die tijd hopen we dat alle organisaties op ons 
kunnen blijven rekenen!

DierenLot komt op voor alle dieren in nood!

Foto: Mike de Groot
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Aan de rand van 
faillisement

Sinds 2012 is onze stichting verplicht, door 
aanscherping van wet- en regelgeving, met opgeleide 
krachten te werken (dierenverzorgers/paraveterinair 
medewerkers). Hierdoor zijn wij van een 100% 
vrijwilligersorganisatie naar een organisatie gegaan 
met betaalde krachten. Dankzij een grote donatie en 
een legaat konden we financieel overleven tot en met 
september 2019. Reeds in 2017 zijn we begonnen 
met gesprekken met de Dierenbescherming over 
een overname. Ondanks de vele gesprekken en het 
er constant naar uit zag dat deze samenwerking door 
ging, kregen we eind september onverwacht bericht 
dat zij afzagen van een fusie. Hierdoor hadden wij de 
financiële middelen nog voor één maand om de vaste 
lasten te kunnen betalen. 

In oktober hebben wij een nieuwe website gebouwd, 
zijn we actief geworden op social media, hebben 
we een persbericht/noodkreet gestuurd naar bijna 
500 journalisten en hebben we alle gemeentes 
aangeschreven. Dit had al heel snel effect: eerst 
de lokale pers, daarna de landelijke (kranten, radio, 
televisie). Donaties begonnen binnen te stromen: van 
zakjes kattenvoer tot aan noodfondsen. In slechts 
twee weken tijd konden we al drie maanden extra 
open blijven. Die tijd hebben we volop gebruikt 
om nog meer onze situatie én die van onze collega 
wildopvangcentra onder de aandacht te brengen. 
Met als gevolg dat er medio december ook binnen de 
landelijk politiek unaniem voor een Landelijke richtlijn 
werd gestemd voor de financiële ondersteuning van 
wildopvangcentra, de provincie Zuid Holland ons 
heeft uitgenodigd voor een gesprek en een aantal 

gemeentes al hebben aangegeven ons te willen 
ondersteunen. Tot nu toe zijn dit Lansingerland, 
Schiedam en Leidschendam-Voorburg. We hopen 
natuurlijk dat de andere gemeentes, met name Delft 
en Pijnacker-Nootdorp ook gaan volgen. 
De landelijke richtlijn en gemeente subsidies zijn 
er nog niet, we weten dat dit ook nog lang kan 
gaan duren. Maar nu we ons zo gesteund voelen 
door alle gulle donateurs, of dat nou met financiële 
ondersteuning is of met producten, we zien de 
toekomst zonnig tegemoet! We hebben er alle 
vertrouwen in dat we ook de komende 40 jaar nog de 
Wildopvang Delft open kunnen houden om dieren op 
te vangen en te verzorgen. 

Het einde van 2019 werd voor ons gekenmerkt door een 
race tegen de klok. Het geld was op en er waren geen nieuwe 
fondsen in het vooruizicht, maar uiteindelijk had 2020 bijna 
niet beter kunnen beginnen!
Door Willeke van den Heuvel

“Donaties begonnen binnen te 
stromen: van zakjes kattenvoer tot 

aan noodfondsen”



Penneveer 2020

19

Via onze website (www.wildopvangdelft.nl) is het 
mogelijk om eenmalige en periodieke schenkingen 
te doen voor een zelf te bepalen bedrag. Bij de 
periodieke schenkingen kan er gekozen worden voor 
een maandelijkse of jaarlijkse donatie. Dit bedrag 
wordt dan automatisch periodiek van uw rekening 
afgeschreven. 

Wilt u profiteren van het belastingvoordeel van onze 
ANBI-status? Dat kan wanneer u minimaal 5 jaar 
lang een gift wilt doen. U kunt hiervoor het formulier 
“Periodieke gift in geld” gebruiken op de website van 
de belastingdienst. Stuurt u dit formulier ingevuld naar 
ons, dan vullen wij de rest van de gegevens in. 
Met elke gift zijn wij blij. Met  € 45,- helpt u al een 
dier. Deze kosten zijn voor: de dagelijkse personele 
verzorging, consult bij de dierenarts (bij een ziek/
gewond dier), medicijnen en voeding.

Natuurlijk kunt u ook direct een schenking doen!  
Ons bankrekening nummer is als volgt:  
NL30 INGB 0002703840 t.n.v. St. Vogelasiel Delft

Bij de eerste schemer ontwaken de egels voor hun eerste ommetje van de nacht



53e uitgave

20

De aalscholver zie je doorgaans vleugelwijdt zitten 
op alles wat boven de horizon uittorend vooral 
op lantarenpalen. Zij trotseren nog enigzins het 
stadsbeeld maar voor veel dieren is een stadse 
omgeving pure armoede.

Bouwbecue
Wellicht heeft u het van de zomer gezien. Kauwtjes 
stonden in de  hele stad wijd-gevleugeld te klapperen.  
Extreem hoge temperaturen zorgden er voor dat de 
stad veel te warm werd voor zoogdieren en gevogelte.

Wat u kunt doen?
Zorg dagelijks voor vers water en schaduw in uw tuin 
(buiten het bereik van katten). Daar kunnen de diertjes 
verkoeling zoeken want zij hebben geen airco.

Een stads 
habitat is 
geen pretje

Stelt u eens voor! U wordt geboren als 
aalscholver op de Krakeelpolderweg en het 
eerste wat je ziet is sociale woningbouw.
Door Frank Auperlé

Voeding
 
Mensen zijn natuurlijk ook gewoon dieren 
en interacteren daarom graag met andere 
levende wezentjes. Daar is uiteraard niets 
mis mee. Het zit ‘m in de manier waarop. 

Wij, mensen vinden het schattig als 
dieren uit onze hand eten of het eten 
wat wij voor ze neergooien verorberen. 
Doorgaans is dit voedingsarm voedsel 
zoals friet, koek, brood, stukjes vlees of 
verzin het maar... 

Wilde dieren eten bijna alles waardoor 
hun maagjes snel gevuld raken. Het 
gevolg is dat zij niet meer worden 
gestimuleerd om zelf op zoek te gaan 
naar het toch al moeilijk vindbare 
voedsel. 

Een slecht gevoed dier heeft niet een 
hele hoge levensverwachting.
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“Voor veel dieren is een  
stadse omgeving pure 

armoede”

Kleurverlies
Een dier te eten geven is natuurlijk niet per definitie 
slecht maar zorg dat wat u geeft niet ongezond is. 
Strooivoer kunt u op vele plekken verkrijgen.

Bij langdurig slecht eten wordt niet alleen de interne 
gezondheid van de vogel aangetast, maar kun je het 
ook zien aan een wit uitgeslagen verenpak. Door 
de ondervoeding wordt er geen pigment meer 
aangemaakt, zoals op de foto links. De kraai heeft 
waarschijnlijk te weinig vitaminen binnengekregen 
doordat z’n menu door het leven in de stad 
voornamelijk uit brood of patat bestaat.

Vogels kunnen met hun nageltjes in het netje blijven hangen, deze zijn dus gevaarlijk!
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Stichting 
dieren donatie

Stichting DierenDonatie is een crowdfundingplatform 
voor dierenopvangcentra en andere stichtingen die 
zich inzetten voor hulp aan dieren in nood. Zoals 
Wildopvang Delft e.o. Het voornaamste doel: het 
donatieproces makkelijker, aantrekkelijker en eerlijker 
maken, zowel voor de opvangcentra als voor de 
donateurs.

Onze Wildopvang heeft via dit platform al nieuwe 
kooien gekregen voor de egels, kropnaalden en een 
drietal aquaria voor het tijdelijk opvangen van zieke 
vleermuizen.

Hoe het werkt
Als donateur kies je voor een project naar eigen keuze, 
met een bedrag naar eigen keuze. De donaties worden 
volledig aan het project besteed. Zodra het project is 
behaald bestellen de vrijwilligers van DierenDonatie 
de producten voor de betreffende stichting. Zo 
garanderen ze dat de donaties alleen worden besteed 
aan de producten. En daarna worden de producten 
bezorgd bij de dierenopvangcentra. Als Wildopvang 
zijn we enorm blij met dit initiatief!

Crowdfunding voor dierenopvangcentra



“De bodembrede dienstverlener”
MILIEU | CIVIEL & INFRA | ECOLOGIE

www.vdhelm.nl
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Vrouwjuttenland 33 Delft
T: 015 - 2140777
Wij sponsoren Wildopvang Delft e.o.!

Maandag t/m vrijdag:  08:30 - 19:00
Zaterdag:  08:30 - 18:30
Zondag:  12:00 - 17:00
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Het hoogseizoen 
komt er aan!

Er zijn verrassend weinig meldingen gekomen van vo-
gels die ergens tegenaan zijn gevlogen door de wind. 
In de opvang zitten een aantal patiëntjes, maar niet 
veel. Het heeft niet gevroren dus er zijn geen vorst-
slachtoffers. Gelukkig maar. Je moet goed je hoofd koel 
weten te houden, en prioriteiten kunnen stellen, want 
soms staan er twee dierenambulances tegelijk voor 
de deur, gaat de telefoon ook nog eens en moeten de 
babyvogels gevoerd worden. En o ja, er liggen ook nog 
eens wat egels te stinken in een vies hok. Die stellen 
we nog even een uurtje uit, die slapen toch – eerst 
de andere patiëntjes verzorgen. En hopelijk maken 
we vandaag eindelijk eens mee dat de vloer zichzelf 
dweilt…

Degene die het rooster maakt zorgt natuurlijk dat er 
nooit iemand alleen op de opvang is. Er loopt, als het 
even kan, een team van zes mensen in de ochtend/
middag en drie in de middag/avond rond. Iedereen is 
(of wordt) goed ingewerkt en begeleid, en de taken 
worden goed verdeeld: de een gaat
bij de egels aan de slag, de ander zorgt alleen maar 
constant voor de jonge vogels, twee gaan buiten
voeren en verschonen, een iemand neemt de 
medische verzorging en de taakverdeling op zich, een 
ander neemt de telefoon aan, enzovoort enzovoort. 
We maken tussendoor tijd om even te pauzeren, 
praten even bij en maken ons op voor de volgende 
ronde. Want als het werk een half uurtje stil gelegen 

Op het moment dat ik dit schrijf loopt het 
tegen het einde van de winter. Storm Ciara is 
net over Nederland geraasd en heeft gelukkig 
bij ons geen schade veroorzaakt... 
Door Tessel de Jong

heeft, kun je er donder op zeggen dat je weer 
helemaal van voren af aan kunt beginnen! Vooral het 
met de hand voeren van alle kleintjes (merels, mezen, 
spreeuwen, kauwen, kraaien, vlaamse gaaien) en het 
verschonen van hun hokken (kleine eendjes eten al 
gauw zelf, maar maken er zo’n bende van dat ze twee 
of drie keer per dag een schoon hok moeten krijgen), 
daar gaat veel tijd in zitten. Op de automatische piloot 
werken is verleidelijk, maar moet je eigenlijk niet doen. 
Je moet kunnen onderscheiden welk vogeltje zijn bekje 
niet openspert vanwege angst, en welke niet spert 
omdat zijn buikje al lekker vol zit. 

Gelukkig werkt bij ons een team van vrijwilligers die 
goed weten waar ze op moeten letten. 
En wie een zachte hand en een scherp oog heeft, en 
houdt van dieren verzorgen en schoonmaken, die is 
van harte welkom om mee te helpen. We zijn altijd op 
zoek naar vrijwilligers! Met name in het hoogseizoen 
zijn we erg blij met mensen die een paar uurtjes per 
dag willen besteden aan het voeren en verschonen 
van de jonkies. Je wordt daar speciaal voor opgeleid. 

Uiteindelijk neem je daarmee werk uit handen van 
degene die die tijd goed kan besteden aan alle andere 
klussen die wachten.
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Op de foto ziet u kuikens die bij ons opgevangen werden nadat mama  
hen te vroeg verliet... Foto (archief)

Wat kun je zelf doen in 
het voorjaar om de wilde 
dieren te helpen? 
• Vind je een jonge vogel op de grond, bel dan naar 

de opvang (015-2157838) en omschrijf hoe het 
diertje eruit ziet en wat zijn toestand is. Je krijgt 
van ons altijd passend advies, en domme vragen 
bestaan niet! Zitten er vliegen op het dier, of zie je 
bloed, dan moet het direct naar ons toe komen. 
Kun je zelf met de auto of met de fiets komen, dan 
zijn we daar extra blij mee!

• Voer de vogels in de tuin niet bij, daar zou je 
mee moeten stoppen zodra de winter definitief 
voorbij is. Vetbollen, meelwormen en pinda’s zijn 
niet geschikt als voedsel voor jonge vogeltjes. De 
ouders zoeken in de natuur naar wormpjes en 
vliegjes om de baby’s mee te voeden. 

Zoals gezegd kun je bij ons de handen uit je mouwen 
komen steken! Heb je elke week een paar uurtjes over, 
en zin om dieren te komen verzorgen, meld je dan 
aan. Dat kan op info@wildopvangdelft.nl.

Kun of wil je niet in de opvang komen werken, 
maar wel iets doen of doneren: wij zijn erg blij met 
kattenvoer en allerlei soorten vogelvoer. Ook stapeltjes 
kranten en vers fruit (appel, banaan, rood fruit) mogen 
komen. De dieren zijn je dankbaar!

We zijn ook op zoek naar mensen met een auto die in 
overleg met ons dieren kunnen ophalen op locatie, en 
naar de opvang brengen. Als je in de binnenstad
woont en alleen een fiets hebt, mag je je ook 
aanmelden! Mail voor meer informatie
naar info@wildopvangdelft.nl

• Egels mogen wel het hele jaar rond gevoerd 
worden! Kattenbrokjes lusten ze graag, zorg dat de 
vogels en katten er niet bij kunnen.

• Zorg dat je tuin uitnodigend en veilig is voor de 
vogels. Een laag badje met vers water neerzetten, 
tegels eruit, gras en planten erin. Zorg voor 
beschutting en laat de kat zoveel mogelijk binnen. 
En pleeg een paar maanden lang geen onderhoud 
in de tuin, dan verstoor je de vogels niet. Gebruik 
ook geen gif.

• Als je in de natuur loopt en een jong diertje 
vindt en twijfelt, bel dan altijd voor advies! Zo 
voorkomen we dat bijvoorbeeld jonge haasjes 
onterecht worden meegenomen. Die liggen in 
het open veld, dat is normaal. Moeder haas komt 
’s avonds om haar baby’s te voeden. En wees 
bedacht op egel- en konijnenholletjes met baby’s 
erin. Verstoor ze niet, de moeder komt altijd weer 
terug.
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Onze patiënten  
in 2019

We hebben in 2019 om precies te zijn 2.875 dieren 
opgevangen. In totaal 111 soorten verschillende soorten. 
Daar blijkt dan ook direct de veelzijdigheid van onze 
opvang uit! In onderstaand overzicht hebben we de 
10 gemeentes waarvan we de meeste diertjes krijgen 
opgesomd.

Een overzichtje
• 1.968 wilde vogels 
• 247 egels
• 304 overige wilde zoogdieren 

(konijnen, hazen, vleermuizen, 
eekhoorns, etc.). 

• 356 ‘huisdieren’: Post- en 
sierduiven, halsbandparkieten, 
agapornissen, etc. Deze dieren 
vallen niet onder de noemer 
‘wilde inheemse dieren’ maar 
worden wel door ons verzorgd 
als ze gewond of ziek zijn en 
naar ons worden gebracht.
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Aantal dieren per gemeente Taartdiagram totaalverdeling
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Soort dier 2018 2019 Soort dier 2018 2019
houtduif 335 362 parkiet 0 9
egel 212 247 kuifeend 5 8
stadsduif 148 171 witte kwikstaart 2 8
turkse tortel 153 145 goudhaantje 5 7
pijltje 131 129 putter 3 7
koolmees 90 128 grasparkiet 13 6
kauw 163 118 haan 2 6
konijn 101 112 grote bonte specht 7 5
meerkoet 126 100 tjiftjaf 5 5
ekster 66 95 zwartkopje 5 5
haas 80 83 konijn, tam 3 5
wilde eend 164 81 vink 11 4
merel 176 62 staartmees 4 4
zwarte kraai 67 55 mol 2 4
knobbelzwaan 63 52 kleine bonte specht 1 4
postduif 49 46 bosuil 0 4
pimpelmees 48 44 Karekiet 0 4
halsbandparkiet 35 44 kropper 3 3
huismus 33 42 aalscholver 2 3
houtsnip 27 38 gans 2 3
waterhoen 44 37 gans, tam 2 3
huismuis 39 37 groene specht 2 3
zilvermeeuw 42 33 woelmuis 2 3
grauwe gans 11 28 kerkuil 1 3
nijlgans 23 26 torenvalk 1 3
mantelmeeuw 26 24 bunzing 10 2
kleine mantelmeeuw 20 22 groenling 6 2
sierduif 27 22 huiszwaluw 4 2
boerenzwaluw 24 22 holenduif 2 2
roodborst 21 21 bonte vliegenvanger 1 2
spitsmuis 17 21 diamantduif 1 2
spreeuw 42 20 rat, tam 1 2
fazant 8 20 valkparkiet 1 2
vlaamse gaai 15 18 zebravink 1 2
zanglijster 32 18 mandarijneend 0 2
gierzwaluw 17 16 sperwer 5 1
canadese gans 11 16 slechtvalk 4 1
winterkoning 6 16 wezel 4 1
vleermuis, dwerg 27 15 wintertaling 4 1
kokmeeuw 39 14 ooievaar 3 1
loopeend 1 14 kip(kriel) 2 1
blauwe reiger 25 13 koperwiek 2 1

1
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Elk jaar zorgen wij voor honderden baby vogels: van 
mezen, spreeuwen tot eenden en reigers. Voor elk 
van die kleintjes maken we een fijne plek waarin ze 
zich veilig voelen en waarbij we ze makkelijk kunnen 
voeren. Totdat we in november een foto zagen van 
een stel baby vogels in een gehaakt nestje. Die foto 
op Facebook zorgde voor honderden reacties van 
mensen die allemaal wilden haken. Patronen, tips over 
dubbele draden, naalden en kleuren volgenden, er 
werden zelfs vogelnestjes workshops georganiseerd 
en inleverpunten opgezet. 

Inmiddels hebben we al bijna 200 nestjes mogen 
ontvangen en hebben de eerste vogeltjes er al 
ingezeten. En toen kregen we van collega (vogel)
opvangcentra ineens de vraag of zij ook van ‘onze’ 
nestjes gebruik mochten maken. De Facebook groep 
heeft inmiddels ruim 1.000 leden en er worden al 
meerdere collecte- en verspreidingspunten opzet door 
Nederland én België. Omdat het ineens zo’n grote 
belangstelling heeft hebben we een website opgezet 
met meer informatie over het haken, inleveren 
en aanvragen van gehaakte vogelnestjes: www.
gehaaktevogelnestjes.nl.

De komende jaren zitten heel veel vogel weesjes in 
een heerlijk warm gehaakt nestje! We wachten nu op 
de eerste aanstaande vogel-ouders die bij ons op de 
deur tikken: waarom takjes gebruiken als je ook een 
gehaakt exemplaar kunt vinden in Delft? 

Gehaakte 
vogelnestjes!
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Oudeweg 2 
2631 CG Nootdorp

015 310 9250

Voor al uw
dierenvoeding en

dierbenodigdheden
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Nawoord

Hopelijk heeft u genoten van onze vernieuwde 
Penneveer. Zoals u misschien heeft gemerkt 
hebben we ervoor gekozen om voor het eerst geen 
acceptgirokaart bij te voegen. Op onze website bieden 
we verschillende mogelijkheden om ons financieel te 
ondersteunen. Wilt u toch een acceptgiro ontvangen? 
Neem dan contact op met Willeke van den Heuvel 
(015-2010466) dan gaat zij daarvoor zorgen. Wilt u 
adverteren in ons nieuwe blad, stuur dan even een 
berichtje naar contact@wildopvangdelft.nl

Doelstellingen van Wildopvang Delft e.o.

• De stichting heeft als doel beschermde inheemse 
dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, 
door direct of indirect menselijk handelen of 
nalaten tijdelijk of niet zelfstandig in de vrije 
natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te 
verzorgen en te revalideren.

• De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke 
terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij 
wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren 
onnodige stress ervaren of letsel oplopen.

• De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk 
zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na 
terugkeer naar de natuur.

• De stichting geeft waar mogelijk voorlichting over 
de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het 
bijzonder aan personen die een dier ter opvang 
aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna 
en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet 
verstoord mogen worden.

• Wij vangen bij wet geregelde beschermde dieren 
op. Om dit te mogen doen hebben wij een 
ontheffing verleend gekregen van de Provincie 
Zuid- Holland.

 

Over Wildopvang 
Delft e.o.

Legaten, donaties  
en schenkingen

Onze Wildopvang is geheel 
onafhankelijk en hierdoor 
financieel afhankelijk van 
donaties, giften, legaten en 
subsidies van particulieren, 
gemeentes en bedrijven. We 
zijn een door de belastingdienst 
aangewezen Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 
Hierdoor zijn erfenissen en 
legaten vrij van schenkings- en 
successierecht. RSIN nummer: 
8092.18.616.
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