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Opvangadres
Wildopvang Delft e.o., Linnaeuspad 5, 
2616 LT, Delft
Telefoon: 015-215 78 38
Website: wildopvangdelft.nl
E-mail: info@wildopvangdelft.nl (niet voor 
urgente dierenvragen)

Rekening
NL30 INGB 0002 7038 40 t.n.v. 
Wildopvang Delft
KvKnr: 41145885

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

Redactie
Opmaak en eindredactie:

Willeke van den Heuvel
(willeke.nl)

Jess Cooper 
(inksplot.co.uk)

Teksten, advertenties en redactie:
Willeke van den Heuvel

(willeke.nl)
Arina Vink 

(arinavink.nl)
Saskia Stigter

Drukwerk:
Drukwerkdeal  

Website:
Aad van den Heuvel 

(siteren.nl)

Bestuur
Voorzitter:

Willeke van den Heuvel
willeke@wildopvangdelft.nl

Penningmeester:
Nadine Koerselman

nadinde@wildopvangdelft.nl

Secretaris:
Aad van den Heuvel

aad@wildopvangdelft.nl

Algemeen Bestuurslid:
Mike de Groot

mike@wildopvangdelft.nl

Pascale Derijks
pascale@wildopvangdelft.nl

Operationeel team
Beheerder:
Jimmy Reekers
Medisch team
Tessel de Jong
Eliza van der Maarel 
Odessa Webers 
(per 15-10-2020)
Dierenverzorger:
Debbie Michel-Jung

Dierenartsen:
Anicura Dierenkliniek Delft:
Jacob Nijhuis 
Karin van Pinxteren 
Renate Massar

Dierenkliniek het Centrum:
Marike Stooker-de Boer



- Willeke van den Heuvel,
Voorzitter Wildopvang Delft en omstreken

4

54e uitgave

Voorwoord
Wat is een jaar nou op een 
mensenleven? Tussen mijn eerste 
kennismaking met het bestuur van de 
Wildopvang op 30 september 2019 en 
vandaag (1 oktober 2020) zitten 368 
dagen. In die 368 dagen zijn we bijna 
failliet gegaan, zijn we weer financieel 
gezonder aan het worden, zijn we in 
gesprek met gemeenten, de provincie 
en de overheid, zijn we onze organisatie 
verder aan het professionaliseren, zijn we 
aan het verbouwen én hebben we ruim 
3.350 dieren verzorgd in onze opvang. 

Dit alles hebben we voor elkaar weten te 
krijgen door SAMEN te werken.

• hadden we eind oktober 2019 onze 
deuren moeten sluiten. Mede door 
uw steun kunnen wij ons werk blijven 
doen!

Samen voor de wilde dieren die wij 
opvangen. Daarom is het thema van 
deze Penneveer ook Samen en geven 
wij graag het woord aan partijen waar 
wij graag mee Samenwerken. We 
kunnen helaas niet iedereen waar wij 
mee samenwerken in dit blad kwijt, 
anders zou de Penneveer een te dik 
boekwerk worden. Maar in de edities 
die hopelijk nog gaan volgen zullen wij 
meer van onze samenwerkingspartners 
introduceren. 

Ik wens iedereen veel leesplezier toe! 
Ook deze Penneveer is weer dankzij 
de samenwerking van veel mensen tot 
stand gekomen.

• Samen met de vaste krachten, de 
vrijwilligers en stagiairs van onze 
stichting. Door hun tomeloze inzet, 
positiviteit en flexibiliteit kunnen we de 
dieren elke dag blijven verzorgen.

• Samen met de mensen van de 
dierenambulances die de dieren naar 
onze opvang brengen. Die regelmatig, 
met gevaar voor eigen leven, in 
bomen of op daken klimmen en in 
sloten springen om dieren te kunnen 
vangen.

• Samen met alle particulieren die een 
eenzaam, ziek of gewond dier naar 
ons brengen. In (fiets)tassen, dozen, 
bh’s, panties, los in de auto of heel 
stevig in kinderhandjes.

• Samen met onze dierenartsen die de 
kwaliteit van de medische zorg die 
wij verlenen, steeds verder helpen te 
verbeteren.

• Samen met andere 
dierenopvangcentra in het land, waar 
we niet alleen kennis en kunde mee 
delen, maar ook dieren mee ruilen. 
Omdat we graag samen kijken welke 
plek voor het dier het meest geschikt 
is qua omgeving, ruimte en soort- en 
leeftijdgenootjes.

• Samen met leveranciers, de pers, 
meedenkers en meedoeners.

• En samen met gulle donateurs. 
Bedrijven, fondsen, stichtingen en 
particulieren. Zonder u allemaal
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Samen door een crisis: 
hoe staan we er nu voor?

Bewustwording
Door de publiciteit die op gang kwam, 
is er een stuk bewustwording ontstaan: 
bijna iedereen ging ervan uit dat onze 
opvang ‘gewoon’ werd ondersteund door 
de gemeente Delft (en de omliggende 
gemeentes waar wij dieren voor 
opvangen). De meeste mensen hadden 
geen idee dat we volledig afhankelijk zijn 
van donaties, giften en nalatenschappen. 

Door dit besef hebben we veel donaties 
en giften mogen ontvangen, en dat heeft 
ons ruimte gegeven om te zoeken naar 
structurele oplossingen. Zowel financiële 
ruimte als emotionele ruimte, want door 
alle hartverwarmende reacties kwam er 
ook weer nieuwe energie en vertrouwen 
in de toekomst.

Gesprekspartner
We zijn op de achtergrond, samen 
met onze collega-wildopvangcentra, 
in gesprek met het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV). Die gesprekken gaan over 
structurele financiële ondersteuning, 
maar ook over de regels waar wij naar 
moeten handelen en die soms in de 
praktijk niet eenduidig of onuitvoerbaar 
zijn.

Interne verbeteringen
Dierenwelzijn heeft bij onze opvang 
altijd op nummer 1 gestaan. Wij lopen 
nu echter tegen zaken aan die, vooral 
als gevolg van de financiële situatie 
de afgelopen jaren, zijn blijven liggen. 
Daarom zijn we druk bezig met interne 
verbeteringen, zoals het vervangen 
van de 30 jaar oude kooien, een 
nieuwe keuken en het updaten van 
de protocollen en werkwijzen. Deze 
verbeteringen realiseren we door 
het opzetten van projecten waar we 
financiële ondersteuning voor zoeken. 
De kosten voor deze verbeteringen gaan 
dus niet af van de donaties die voor de 
dieren zijn bestemd.

Op 1 oktober 2019 luidden wij de noodklok, maar hoe 
staan we er een jaar later voor?

- Milton Friedman

Alleen een crisis brengt echte verandering teweeg.
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Helaas lopen we ook tegen beperkingen aan, om alternatieve inkomsten te genereren. 
Redenen:

• Als gevolg van corona kunnen we geen open dagen of andere evenementen 
organiseren.

• Onze ‘Eerste Opvang’ (de ruimte waar de dieren binnenkomen, met collectebus en 
pinapparaat) is niet toegankelijk voor brengers, in verband met corona. Hierdoor 
lopen we aanzienlijke giften mis. 

• We kunnen geen winkeltje openen, in verband met beperkte ruimte van onze 
opvang. 

• We kunnen onze educatie en voorlichtingsrol nauwelijks oppakken als gevolg van 
de beperkte ruimte en de coronamaatregelen

Huidige financiële situatie
We kunnen wel wat lichtpuntjes zien. De 
gemeentes Leidschendam-Voorburg, 
Lansingerland en Schiedam hebben 
direct na ons noodsignaal besloten ons 
dit jaar te ondersteunen. Pijnacker-
Nootdorp is de eerste gemeente 
die besloten heeft ons structureel te 
ondersteunen. Dit doen zij voor 50% van 
de daadwerkelijke kosten voor deze 
gemeente. Ook de gemeente Delft heeft 
aangegeven ons te gaan ondersteunen, 
maar een concreet voorstel ligt er tot 
op heden nog niet. Daarom blijven wij 
doorgaan met onze lobby om onze 
toekomst veilig te stellen.

Wordt jaarlijks bekekenLansingerland
Wordt jaarlijks bekekenLeidschendam-Voorburg
StructureelPijnacker-Nootdorp
Wordt jaarlijks bekekenSchiedam
Toezegging maar niet concreetDelft
AfgewezenDen Haag
AfgewezenMidden-Deltland
AfgewezenRijswijk
AfgewezenRotterdam
AfgewezenVlaardingen
AfgewezenWestland
AfgewezenZoetermeer
Nog niets van gehoordWassenaar

13%68%

19% Gemeentes

Vaste donateurs

Tekort

Andere gemeenten waar wij veel 
dieren voor opvangen (Den Haag, 
Rotterdam, Westland, Midden Delfland, 
Rijswijk, Zoetermeer, Vlaardingen) 
hebben aangegeven ons niet te gaan 
ondersteunen. Het argument hiervoor 
is, dat zij vaak al een samenwerking 
hebben met een huisdierenopvang en/
of een dierenambulance. Wilde dieren 
staan meestal niet op de lokale, politieke 
agenda.
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Samen door een crisis... 
Corona
Vanzelfsprekend hebben wij ook last 
gehad van de COVID-19 uitbraak.

We hebben onze ‘Eerste Opvang’ gesloten 
voor bezoek, zodra Nederland in lock-
down ging. Dit houdt in dat brengers 
van dieren niet verder mochten komen 
dan de voordeur. Hierdoor stonden onze 
collectebus en pinapparaat eenzaam en 
ongebruikt.

De bezetting werd teruggedraaid 
en alleen de mensen die met de 
dierenverzorging bezig waren, mochten 
onze opvang binnen komen. Vrijwilligers 
die in de directe risicogroep zaten
hebben we niet meer ingeroosterd. 
Hierdoor hadden we een (te) kleine 
bezetting op de werkvloer en hebben we 
extra betaalde krachten in moeten huren.

We merkten dat mensen vaker buiten 
gingen wandelen en daar ‘zielige’ dieren 
vonden. Heel goed bedoeld. Vaak waren 
dit uitvliegers: vogels die net leren vliegen 
en nog door hun ouders in de gaten 
worden gehouden of jonge haasjes die 
alleen in het veld liggen. We
hebben dit jaar heel veel extra dieren 
gekregen, dus ook extra kosten moeten 
maken voor medicatie en voeding.

Daar waar het bedrijfsleven wordt 
ondersteund door allerlei corona 
noodfondspotjes, vallen
wij helaas steeds overal buiten.

Uitbreidingsplannen
We liepen er deze zomer weer heel hard 
tegenaan: ons gebouw is veel te klein 
geworden.

Onze opvang is 30 jaar geleden gebouwd 
voor het opvangen van zo’n 150-200 
dieren per jaar. Op dit moment vangen 
we jaarlijks ruim 3.000 dieren op.

Ondanks dat we heel creatief zijn met 
de beschikbare ruimte en elke vierkante 
centimeter optimaal wordt gebruikt, 
kunnen we wel stellen dat we echt uit ons 
jasje zijn gegroeid.

Door alle positieve steun die wij krijgen, 
durven we toe te werken naar een nieuw 
gebouw voor onze opvang, eventueel 
zelfs op een andere locatie!

Een opvang met grote tuinen en
kooien voor alle soorten dieren, met 
egeltuinen, met een bezoekerscentrum en 
ruimte voor educatie en voorlichting. Zelfs 
met ruimte voor een winkel en eventueel 
vergaderzalen, zodat we een extra bron 
van inkomsten kunnen genereren.

Met onder andere de hulp van een 
bevriend architectenbureau (IX-architects) 
zijn we bezig onze toekomstvisie te 
ontwikkelen. Op deze manier hopen we 
gemeenten, de provincie Zuid-Holland, 
fondsen, donateurs en ontwikkelaars te 
enthousiasmeren om ons te helpen
met het realiseren van onze dromen én 
concrete plannen.

We zijn nog op zoek 
naar partners die dit 
Samen met ons willen 

realiseren! 



Een dag bij de 
Wildopvang De dynamiek van 

de Wildopvang Delft in 24 uur
Elke dag is anders bij ons op de opvang. De ene dag ontvang je 50 nieuwe patiënten, 

de andere dag maar 5. De ene dag voornamelijk kleine koolmezen, de andere dag 
komen er ineens een stel grote knobbelzwanen binnen. 

Wat hetzelfde is, 7 dagen per week, elke dag van het jaar, is de zorg voor onze dieren. 
Elke dag kent zijn vaste routines, maar gedurende een dag is de dynamiek anders. We 

geven graag een inkijkje bij ‘een dag bij de Wildopvang in Delft’.
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Opstarten
7.45 uur: Hilde en Thea zijn onze 
vroege vogels die vast op maandag 
en vrijdag helpen. Hoewel de opvang 
om 8.00 uur open gaat, zijn zij er altijd 
al vroeger. Omdat ze al tijden samen 
werken hebben ze een vaste routine. 
Hilde gaat buiten alle deuren openen 
en controleert daarbij hoe het met de 
dieren is gesteld en Thea doet hetzelfde 
binnen. Dan starten ze de 1e opvang 
op: in het logboek houden we bij wie er 
die dag werken, welke dieren als eerste 
gecontroleerd moeten worden, of er 
nog bijzonderheden zijn qua verzorging, 
voeding of medicatie. 

Even voor 8 uur komen ook de andere 
hulptroepen: Tessel, onze paraveterinaire 
kracht, gaat aan de slag op de 1e 
opvang. Hier zitten de ziekere patiënten 
die acute zorg nodig hebben. Hilde 
gaat met stagiaire Keisha de dieren 
buiten eten geven, Thea start binnen bij 
de vogels en Ria gaat de eerste egels 
verschonen.  

Ons werk bestaat uit een heel groot 
deel uit schoonmaken. De kooi die je de 
ochtend ervoor hebt schoongemaakt en 
waarvan de krant vaak in de middag en/
of avond nog een keer wordt gewisseld, 
is in de ochtend echt weer hard toe aan 
een poetsbeurt. De grootste viespeuken 
zijn egels en meeuwen. Het is soms bijna 
een knap hoe zij alles onder kunnen 
poepen en van hun kooi een bende 
maken!

Vogels buiten
Buiten worden alle jongste en zwakkere  
dieren als eerste gevoerd. Pulletjes 
(jonge eendjes) en jonge zwanen op het 
pleintje als eerste. Daarna de slootkooien 
en dan de andere uitwenkooien. Etens- 
en drinkbakken worden meegenomen 
naar binnen, schoongemaakt en weer 
gevuld met voor elk dier een specifiek 
geschikt voer. Zo gaan we kooi voor kooi 
af. Tijdens het voeren hou je de dieren 
in de gaten: hoe zitten ze erbij, komen 
ze direct op het eten af, duiken ze weg, 
zitten ze gebold? Dat zijn allemaal zaken 
die iedereen in de gaten houdt en bij 
afwijkend gedrag rapporteert aan de 
dienstdoende paraveterinaire kracht.

Vogels binnen
We zijn dit jaar in onze drukste 
periode gestart met het inzetten van 
voederouders. Die geven onze kleinste 
baby vogels tussen 8 en 22 uur eten, elke 
3 uur komt er een andere voederouder. 
We starten vandaag op met Saskia. Zij 
weet hoe ze het eten voor de kleintjes 
moet klaarzetten en gaat haar eigen 
weg. Couveuse 1 openen: alle hongerige 
bekjes voeren en kijken of ze allemaal 
goed sperren en aannemen. Couveuse 
1 dicht en couveuse 2 open. En dat 
alle couveuses en kooien. Van de hele 
kleintjes die elke 20 minuten moeten 
eten, tot de wat grotere vogels die nog 
nét niet zelf volledig eten. Overal waar 
een blauw kaartje ‘Voederouder’ hangt 
valt onder de verantwoordelijkheid van 
Saskia. Thea en Keisha zijn ondertussen
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ekster zat in een straat waar heel veel 
katten lopen dus de situatie was onveilig. 
De ekster mankeert verder niets en wordt 
bij een stel jonge soortgenoten gezet met 
wat eten.

Hazen, konijnen en egels
Afhankelijk van het aantal dieren én  
vrijwilligers zijn we hier de hele ochtend 
mee bezig. Wanneer de vogels buiten zijn 
gevoerd dan zijn de hazen en konijnen 
aan de beurt. Hun hokken worden 
verschoond en weer voorzien van vers 
zaagsel en stro. Vers eten, drinken en 
groenvoer erbij. Als we royaal in de 
bezetting zitten wordt al in de ochtend 
gestart met het verzorgen van de egels, 
anders starten we daarmee als de 
hazen- en konijnenruimte klaar is. Egels 
zijn nachtdieren en slapen nog als wij 
binnenkomen, daarom hoeven zij niet 
als eerste al hun eten te hebben. Van het 
schoonmaken van hun hok worden ze 
wel wakker. Ook hier wordt de poep goed 
nagekeken, wordt het gewicht genoteerd 
en de algehele conditie van de egel 
bekeken. Alles goed? Dan gaat de egel 
weer in het schone hok waar hij meestal 
direct op zijn eten aanvalt en weer in 
slaap valt.

Wisseling van de wacht
We proberen elke ochtend rond 11 uur 
even pauze te houden met zijn allen. Het 
lukt niet altijd, zeker niet als er nog jonge 
dieren gevoerd moeten worden elke 20 
minuten of er iemand aan de deur staat 
met een dier of de telefoon continu gaat. 
Tussen 11 en 14 uur is er ook vaak een 
wisseling van de bezetting. 

de overige vogels aan het verzorgen. 
Kooi schoonmaken, vers eten, vers 
water. En ondertussen de conditie van de 
vogel bekijken en de poep controleren. 
Iedereen die al wat langer bij ons werkt  
is een professionele poepkijker, omdat 
we aan de hand van de poep al vaak 
kunnen zien of een dier ziek is. 
De jonge zwemvogels worden, om de 
beurt, in bad gedaan. Zo zorgen we 
ervoor dat ze hun poten lekker kunnen 
strekken, hun zwemvaardigheden 
kunnen oefenen en ze waterdicht worden 
gemaakt.

1e opvang
Tessel is gestart met het nakijken van de 
dieren op de 1e opvang. Dit zijn dieren die 
de dag(en) ervoor zijn binnen gekomen 
en wat intensievere zorg nodig hebben. 
Een eend met botulisme, een duif die 
aangevallen is door een kat, een baby 
stadsduif die gesondeerd moet worden. 
Sonderen is met een slangetje direct het 
voer in de krop van de vogel spuiten. 
Al vroeg gaat de telefoon: de 
dierenambulance Den Haag is onderweg 
met een knobbelzwaan. De zwaan is 
tegen een brug aangevlogen en er 
komt bloed uit zijn bek. We zijn altijd 
blij met dierenambulances die van 
tevoren bellen, want nu kan er een kooi 
in gereedheid worden gebracht. De 
deurbel gaat: een mevrouw heeft een 
jonge ekster gevonden, die zat zomaar 
op straat en vloog niet weg. Het gaat om 
een uitvlieger. We adviseren vaak jonge 
vogels te laten zitten omdat ze vanzelf 
leren wegvliegen en de ouders de jongen 
nog op de grond voeren. Maar deze
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        Vrijwilligers  die 2 tot 4 uur 
werken gaan dan weg en weer andere 
vrijwilligers starten dan hun dag bij ons. 
Er zijn vrijwilligers die alleen de ‘egels 
doen’ en weer andere die de buitenboel 
twee keer per week helemaal met de 
hogedrukreiniger schoonmaken en 
ramen en deuren poetsen of die niet met 
de dieren zelf willen werken maar ons 
heel fijn ondersteunen door de was te 
draaien en hokjes schoonmaken. 
Onze wasmachine en droger maken  
overuren bij ons: we starten al direct om 
8 uur met een was die de vorige avond 
is blijven liggen en pas om 22 uur gaat 
de wasmachine weer uit. We draaien per 
dag minimaal 8 wassen! Iedereen die 
even tijd heeft vult de  wasmachine en 
droger en vouwt de was.

Middagronde
In een rustige(re) periode zijn we vaak 
rond 12.00/13.00 uur klaar met de 
werkzaamheden. De buitenkooien zijn 
dan allemaal goed schoongemaakt, de 
buitenboel is met de hogedrukreiniger 
schoongemaakt en de vijver is 
leeggeschept en weer gevuld met schoon 
water. Alle dieren binnen zijn voorzien 
van een schoon hok, eten en drinken. In 
de drukke periode, waar we zo’n 400-500 
dieren per dag in de opvang hebben, 
komen we pas in de middag toe aan het 
schoonmaakwerk. Alle dieren hebben 
dan wel al eten gehad.

Middagvoerronde
Rond 15.00 uur gaan we weer opnieuw 
starten met de 2e voerronde: buiten en 
binnen krijgen alle dieren weer vers eten 
en drinken, bakjes worden aangevuld, 
vieze en natte kranten vervangen.
Op de 1e opvang gaat dit de hele dag 
door en ook alle dieren die frequenter 
moeten eten krijgen tussendoor hun 
maaltijd. 

Tessel heeft ondertussen contact 
met onze vaste dierenartsen over 
de dieren waar vragen over zijn qua 
behandelingen en medicatie. We appen, 
bellen en bezoeken onze dierenartsen 
regelmatig met dieren en ook komen zij 
op regelmatige basis naar ons toe. Ook 
regelt zij, tussen de bedrijven door, het 
vrijlaten van dieren door vrijwilligers die 
hier speciaal voor ingezet worden. Jeroen 
gaat vanavond een paar egels vrijlaten 
die weer helemaal hersteld zijn

.Avondronde
De avondploeg arriveert tussen 15.00 
en 18.00 uur. Tussen elke dienst vindt 
overdracht plaats: wat is gedaan, wat 
isoverdracht plaats: wat is gedaan, wat 
is blijven liggen, waar moet op gelet 
worden, welke dieren zijn onderweg,
worden, welke dieren zijn onderweg, 
welke dieren hebben extra zorg en 
aandacht nodig.

Dit team bestaat vanavond uit Eliza en 
Rick en voederouder Aad. Zij lopen in 
de avond nog alle hokken na: zit elk dier 
er goed bij, heeft het voldoende eten 
en drinken tot de volgende ochtend, 
zithij niet in een nat hok, etc. Dus weer 
controleren, voeren, verschonen. 

De hazen, konijnen en egels krijgen 
dan rond 19.00 uur weer eten (hun 2e 
voerronde). 

Het werk gaat in de zomermaanden 
door tot 22.00 uur. We sluiten af met een 
ronde schoonmaken van de algemene 
ruimtes zodat de ochtendploeg weer in 
een opgeruimde ruimte haar werk kan 
beginnen! We lopen nog een laatste 
rondje over de opvang, controleren alle 
ruimtes en dieren, sluiten af en gaan 
lekker naar huis. Douchen, kleren in de 
wasmachine en naar bed!



         Nachtelijke bereikbaarheid

Tussen sluitingstijd en opening zijn 
we voor dringende zaken telefonisch 
bereikbaar. Zo moeten we bereikbaar 
zijn voor hulpdiensten zoals politie en 
brandweer. Met ambulances zonder 
opvangmogelijkheden hebben we een 
afspraak dat zij jonge dieren bij onze 
dienstdoende achterwacht thuis mogen 
brengen. Gelukkig gebeurt dit niet vaak 
want wij hebben niet zo’n grote bezetting 
dat we ook volwaardige 24 x 7 diensten 
kunnen draaien. 

En om 8 uur starten we weer een 
nieuwe dag. Met andere mensen en 
andere dieren, maar met dezelfde 
werkzaamheden: dieren verzorgen en 
schoonmaken.
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Pet Needs

Choorstraat 49
2611 JE Delft
015 212 30 54

Alles wat uw huisdier nodig heeft.



 

    

Kerkweg 21  Pijnacker 015-3695087 www.kerabijoux.nl KeraBijouxPijnacker kerabijoux_pijnacker

De leukste kralen en sieradenwinkel

Samen met Dierambulance 
Den Haag

Een gesprek met Ninouk 
Vermeer, directeur van 
Dierenambulance
en -hospitaal Den Haag.
Wie is Ninouk?

 Iemand met veel liefde voor de   
 natuur, dieren en biodiversiteit. 

Na mijn studie ben ik aan de slag 
gegaan bij Stichting het Zuid-Hollands 
Landschap. Daar kreeg ik een groot 
aantal natuurgebieden in mijn beheer. 
Ik vind het bijzonder om te zien hoe 
mens en dier de delicate balans van het 
samenleven met elkaar proberen vinden. 
Zowel met als dieren als huisgenoten als 
met de wilde dieren. Natuur moet wijken 
voor nieuwbouw en bestrating en toch 
passen sommige wilde diersoorten zich 
daaraan ook weer aan. Wel onstaan er 
regelmatig problemen bij dieren, vaak 
door toedoen van de mensen. Nu kan 
ik de dieren vanuit mijn huidige functie 
weer verder op weg helper.

Wat doen jullie precies?
Als dierenambulance halen we dieren 
op in de gemeenten Den Haag, 
Zoetermeer, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, 
Leidschendam-Voorburg en Wassenaar 
(bij de laatste twee in samenwerking 

met Nationale Dierenzorg). Het gaat 
dan om weggelopen, dode, zieke en 
gewonde dieren. Dit zijn zowel huisdieren 
als wilde dieren. De gezonde huisdieren 
brengen we naar een asiel of direct 
terug naar het baasje en de zieke en 
gewonde huisdieren verzorgen wij in ons 
hospitaal. De wilde dieren gaan naar de 
Wildopvang Delft of naar vogelopvang 
De Wulp in Den Haag. We maken daarbij 
de afweging voor de kortste route naar 
de opvang en de aanwezige expertise. 

Wij hebben contracten met de 
gemeenten waar wij voor rijden. 
Gemeenten hebben een wettelijke 
zorgplicht voor dieren. Zij betalen 
echter maar één derde tot de helft van 
de kosten per rit.  Gelukkig hebben 
we een geweldige achterban die ons 
structureel steunt met giften en dat is 
dus heel hard nodig om ons werk te 
kunnen blijven doen. Ook wij hebben het 
financieel niet makkelijk. Gek eigenlijk, 
hè? Dat gemeenten als het gaat om hun 
wettelijke taken, niet de kostprijs willen 
betalen?

Wat vinden jullie van 
onze samenwerking?
We zijn ontzettend blij dat er een locatie 
is waar de wilde dieren naartoe kunnen 
en waar de expertise hoog is. Onze 
ambulancechauffeurs brengen de dieren 
graag naar jullie toe. We willen kijken hoe 
we de samenwerking nog verder kunnen 
verbeteren, door bijvoorbeeld het delen 
van kennis en kunde. 

Ik merk dat partijen die in het 
dierenwelzijn werken, elkaar meer 
gaan opzoeken. We hebben met zijn 
allen hetzelfde doel en kunnen zo veel 
meer bereiken als we samenwerken. De 
dierensector heeft een knuffelig imago, 
terwijl we ook echt stoere dingen doen. 
Een ree uit een hek zagen, het strand op, 
in de 4x4 om een zeehondje te halen, een 
sloot overzwemmen om een gewonde 
zwaan te vangen… We mogen soms best 
van dat knuffelige imago af.
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Pet Needs

Choorstraat 49
2611 JE Delft
015 212 30 54

Alles wat uw huisdier nodig heeft.



Samen voor de 
dieren Bijzondere patiënten 

het afgelopen jaar in de opvang
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Punkie: Op 6 mei werd er een baby blauwe reiger binnengebracht. Hij zat op een 
wandelpad waar ook veel honden uitgelaten worden en daarom was de plek onveilig 
om hem daar te laten zitten. De kleine reiger wist goed duidelijk te maken wat hij wilde 
hebben: vis! Veel vis! 

Toen hij begon te groeien, leerde hij ook de kracht van zijn stembanden gebruiken. 
Veel onervaren vrijwilligers durfden op een gegeven moment zijn hok niet meer binnen 
te komen, omdat hij, luid schreeuwend, in de aanvalshouding ging staan, wat erg 
indrukwekkend was. Onze Punkie siert de cover van deze Penneveer. 

Ondanks zijn pubergedrag vond Punkie zijn weg in onze harten en ging hij zelfs op 
social media de wereld rond! Zijn naam heeft hij te danken aan zijn ‘coronakapsel’: 
in de tijd dat de kapsalons nog gesloten waren hebben we een foto van hem op 
Facebook gezet. Deze foto is de hele wereld rondgegaan, tot in Amerika, Canada en 
Australië.

Zijn vrijlating ging wat lastiger: tot twee keer toe wist hij de weg terug te vinden en 
stond hij na een aantal dagen weer voor de deur te schreeuwen om eten. Nadat hij een 
aantal dagen genegeerd was, kreeg hij door dat deze service bij ons voorbij was. Soms 
komt hij nog even langs, maar dan blijft hij vooral op afstand even kijken en vliegt hij 
na een uurtje weer weg.

Punkie
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Bever: Op 6 juli werd er een bever bij ons gebracht. Het dier lag lusteloos in 
de bosjes en kwam binnen met flink ondergewicht. Uit de onderzoeken van de 
dierenartsen kwam niets wat zijn slechte conditie kon verklaren. Helaas heeft onze 
dierenarts het dier toch moeten laten inslapen, want hij werd steeds zwakker en 
zieker. 

Ooievaar: Op 1 augustus werd er een heel natte en boze ooievaar bij ons 
gebracht. Hij was ergens van geschrokken en in het water gesprongen. Na een paar 
dagen in één van onze verwarmde ruimtes én veel, heel veel eten, konden we hem 
gelukkig weer vrijlaten. Een dag later zagen we hem weer op dezelfde plek zitten, 
samen met een andere ooievaar.

Egels: We kregen dit jaar (tot en met augustus) het dubbele aantal egels binnen 
ten opzichte van vorig jaar. Er waren veel egels die het zwaar hadden in de droge 
periode en geen water meer konden vinden. Sommige egels sprongen de sloot in en 
konden daar niet meer uitkomen. Ook waren veel egels erg mager. Wormpjes zaten 
ver onder de aarde verstopt door de droogte. 

We kregen ook een paar nestjes met baby-egels binnen (tussen de drie en zeven 
egels per nestje). Een vijfling die moederloos bij ons was binnengebracht is twee 
dagen later alsnog met de moeder herenigd. De kleintjes groeien nu bij ons op, 
samen met hun moeder. Verder  is een egel die in een zeer slechte conditie was, bij 
ons bevallen van een vierling. Alle vier de baby’s groeien als kool.
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Eksterflat Naast KBV’tjes kregen we ook veel zwart/witjes: eksters. We hadden 
er op een gegeven moment zoveel binnen zitten dat we onze vogelkooien omdoopten 
tot de ‘eksterflat’. Veel van de eksters die bij ons terecht kwamen, waren zogenaamde 
uitvliegers. Dit zijn jonge vogels die uit het nest gaan, maar nog net niet zelfstandig 
genoeg zijn om uit te vliegen. De ouders houden ze nog in de gaten en voeren ze op de 
grond bij. Wandelaars zien zo’n uitvlieger zitten en nemen dan de vogel, goed bedoeld 
maar vaak onterecht, mee. Wij adviseren vaak om een vogel alleen te brengen als 
deze gevaar loopt op de grond (honden, katten, auto’s, etc).

Bijzondere patiënten 
het afgelopen jaar in de opvang

Klein Bruin Vogeltje: We hebben dit jaar enorm veel KBV’tjes gekregen: 
kleine bruine vogeltjes. Soms kun je in eerste instantie niet eens herkennen om wat 
voor soort vogel het gaat, omdat ze nog zo klein en naakt zijn. Ondanks dat hebben 
ze allemaal wel een grote bek die ver opengesperd wordt zodra ze wat horen. En in 
die bekjes is heel wat eten gegaan! Elke 20 minuten weer tussen 8.00 en 21.30 uur. 
Wat waren we blij dit jaar met onze voederouders, die deze taak voor hun rekening 
namen!
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Saskia                                     Rick                                         Elise                                  Josee

Daphne                                Jimmy                                   Willeke                                   Roets

Naomi                                    Hilde                                  Annemiek                                  Finn

Simone                               Debbie                                   Jeroen                                      Aad

Rene                                      Dennis                                    Ria                                      Duncan

Elise                                        Karin                                         Loek                               Nadine
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Wie: Tessel de Jong - getrouwd en 
moeder van een zoontje van anderhalf.

Functie: paraveterinair medewerker
Sinds wanneer betrokken bij de 
Wildopvang: op mijn 15e jaar ben ik 
begonnen als vrijwilliger. Sinds april 
2012 (na mijn studie HBO Wildlife 
management én MBO paraveterinair) 
ben ik in vaste dienst bij de Wildopvang 
Delft. 

Waar ben je trots op? Ik ben er trots 
op dat we ondanks alle tegenslagen de 
afgelopen jaren nog steeds overeind 
staan. En vooral dat we onze eigen 
identiteit en integriteit nog steeds 
hebben. Dat we nog steeds met plezier te 
werk gaan en dat mensen hier binnen de 
opvang hun enthousiasme overdragen 
op een ander. 

Wie: Karin Oelen
Sinds wanneer betrokken bij de 
Wildopvang: in november 2017 ben 
ik begonnen als vrijwilliger maar voor 
die tijd bracht ik al jaren dieren naar 
de opvang en ben ik donateur. Ik werk 
nu één vaste avond als zelfstandig 
medewerker en val ik regelmatig een 
avond extra in. 

Waar ben je trots op?  Een half jaar 
geleden vond ik een kauwtje op straat, 
dat daar zat te suffen. Na een week 
of twee op de opvang was hij weer 
aangesterkt en heb ik hem vrijgelaten op 
de plek waar ik hem had gevonden. Daar 
werd hij direct verwelkomd door een hele 
groep kauwen, die om hem heen kwam 
zitten en die druk aan het kwetteren 
waren. Ik stond daar met een warm en 
trots gevoel naar te kijken.
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Stagiair
Wie: Michael van den Heuvel - 17 jaar
Studie: Dierverzorging op het Wellant College in Rijswijk. 
Door mijn werk op de Wildopvang heb ik besloten dat 
ik na deze studie door wil leren voor paraveterinair 
medewerker. Ik heb van oktober 2019 tot en met juni 
2002 stage gelopen. Nu ben ik nog steeds 1 à 2 dagen 
werkzaam als vrijwilliger. 

Waar ben je trots op? Ik ben trots op het 
overlevingspercentage van jonge vogels wat ontzettend 
is toegenomen. Ik ben er trots op dat we een dier groot 
kunnen brengen, vanaf de fles naar het moment van 
uitzetten.  En ik ben heel erg trots op mijn ouders die in 
het bestuur zitten. Ze hebben er veel voor over en ze 
werken er allebei keihard aan. Soms een beetje te hard 
denk ik.

Voederouder
Wie: Danny Ubels
Sinds wanneer betrokken bij de Wildopvang: ik ben 
sinds april dit jaar werkzaam als voederouder. Dat houdt 
in dat ik diensten van 3 uur draai waarin ik alle (jonge) 
vogels voer die met de hand gevoerd moeten worden.  

Waar ben je trots op? Het is fijn om te zien dat er 
meerdere mensen werken met de juiste expertise 
waarmee de dieren warmte, onderdak en eten krijgen 
en bovendien medisch geholpen worden. Ik haal er veel 
voldoening uit wanneer de dieren weer gezond worden 
en we ze kunnen uitzetten. Het geven van een schoon 
hok, schone kooi of verblijf aan een dier geeft ook een 
goed gevoel.

Lees alle uitgebreide interviews op onze website:
www.wildopvangdelft.nl/medewerkers

Smoelenboek van medewerkers, vrijwilligers en stagiairs. 

Het liefst plaatsen we een interview met alle medewerkers, vrijwilligers en stagiairs die 
bij onze opvang werken, maar het zijn er erg veel. Daarvoor in de plaats laten we ze 
graag zien. Centraal in dir blad staan de foto’s van onze steun en toeverlaten waar we 
heel blij mee zijn! 

We hebben niet van iedereen een foto en sommige mensen wilden liever niet in onze 
Penneveer met hun foto. Er ontbreken dus nog een stel mensen van het team in dit 
smoelenboek. 
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vogelasiel). Sinds 1993 ben ik dus al 
betrokken bij de opvang! In 1999 ben 
ik met mijn praktijk Dierenkliniek 
Delft-Centrum verhuisd naar het 
Crommelinplein 3-5 en is mijn team 
uitgebreid. Op het moment hebben we 4 
dierenartsen en 8 assistentes in praktijk 
verkocht, waardoor de naam dienst. Drie 
jaar geleden heb ik mijn veranderd is 
van ‘Dierenkliniek Delft Centrum’ naar 
Anicura Dierenkliniek Delft. De naam is 
anders, maar we werken nog steeds met 
dezelfde hoge kwaliteit en zorg voor de 
dieren.

Samen met de dierenarts
Wij  spraken één van onze vaste 
dierenartsen: Jacob van Nijhuis

Een samenwerking die al tientallen jaren bestaat, is die met één van 
onze vaste dierenartsen. We zien hem regelmatig. Hij kijkt de dieren na 
die ernstig ziek of gewond zijn of die het niet redden. Maar we hebben 
ook telefonisch, via e-mail en zelfs via Whatsapp contact met elkaar, om 
de juiste zorg voor onze dieren te kunnen bieden. Dus binnen een thema 
‘Samen’ mag Jacob niet missen!

Wie is Jacob van Nijhuis?
 Sinds mijn 15e verjaardag weet ik al    
 dat ik dierenarts wil worden. Ik ben 

opgegroeid op een boerderij en ik keek 
altijd vol bewondering hoe de dierenarts 
die bij ons kwam, aan het werk was. Na 
mijn studie ben ik in Den Haag gaan 
werken op een praktijk. In 1993 heb ik de 
praktijk overgenomen van dierenarts 
Witteveen in Delft. Daar heb ik Winanda 
ontmoet; zij werkte vroeger voor 
Witteveen als dierenartsassistente en is 
daarna de opvang gestart (eerst nog als
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Wilde dieren zijn toch 
heel anders dan het 
gemiddelde dier in de 
praktijk. Hoe is dat?
Het klopt dat we vooral  
 gezelschapsdieren behandelen: 
honden, katten, konijnen zijn de meest 
voorkomende patiënten. Hoewel een egel 
inderdaad een heel ander dier is, met 
zijn stekels, is het qua behandeling niet 
zo heel anders dan de andere dieren, 
zoals bijvoorbeeld een kat. Ik kijk naar 
het dier vanuit de klachten die er zijn 
en die probeer ik zo goed mogelijk te 
behandelen. Mocht ik twijfelen over een 
behandeling, dan pak ik de literatuur erbij 
of bel  ik mijn collega’s van de faculteit 
Diergeneeskunde Bijzondere dieren 
van het Universitair Diergeneeskundig 
Centrum Utrecht.

Wat vind je van onze 
samenwerking?
We vinden de meeste dieren die jullie   
naar ons brengen voor onderzoek en 
behandeling bijzonder. Zoals de vorige 
keer toen jullie met een bever langs 
kwamen: iedereen in de praktijk kwam 
even kijken. Maar ook dat huismusje van 
20 gram of die grote zwaan: we
proberen met jullie mee te denken om 
de juiste zorg te bieden. Wat mij echt 
opvalt, is dat er heel veel kennis bij de 
Wildopvang aanwezig is over de dieren
in het wild. En dat jullie die kennis 
veel intern delen. Hierdoor zie ik de 
professionaliteit omhoog schieten.

Ook het feit dat wij behandelprotocollen 
met elkaar hebben opgesteld, vind 
ik een heel goede zet. Hierin hebben 
wij vastgelegd welke dieren in welke 
omstandigheden door jullie behandeld 
mogen worden en op welke manier. Het 
is niet te doen om met elk dier langs te
komen, of voor mij om bij jullie langs te 
gaan. Niet vanuit een kostenoogpunt, 
maar omdat het heen en weer rijden te 
veel stress oplevert voor de dieren. Met 
deze protocollen, onze app en e-mail 
voor vragen, werken we ook op afstand 
heel goed samen.

Wat wens je voor onze 
opvang?
Ik wens dat er meer duidelijkheid   
komt vanuit de overheid over financiële 
ondersteuning, maar ook over 
behandelprotocollen. Het is natuurlijk 
bizar dat eigenlijk elk dier door een 
dierenarts gezien moet worden, 
maar dat er totaal geen financiële 
tegemoetkoming tegenover jullie werk 
staat. Verder hoop ik dat jullie kunnen 
uitbreiden: de opvang is zo gegroeid qua 
aantal dieren en de ruimte is nu echt te 
klein aan het worden.
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Samen met 
wildopvang.nl
Wij worden dagelijks vanuit het hele land gebeld door mensen die een 
dier hebben gevonden. Dieren uit onze regio vangen wij natuurlijk op, 
maar als mensen buiten de regio bellen dan verwijzen we ze door naar 
onze collega’s. En daarbij werken we graag met de kaart van wildopvang.
nl waarop alle opvangcentra vermeld staan in Nederland en Vlaanderen. 
Een website gemaakt door Xandra.

Waarom ben je begonnen met wildopvang.nl?
 

 Ik ben als vrijwilliger begonnen met werken bij de Wildopvang in Krommenie en   
 De Toevlucht in Amsterdam. Het viel mij op dat er verschillen zaten in werkwijzen. 

Daarna ben ik andere opvangcentra gaan bezoeken om te kijken hoe zij werken. 

De website heb ik opgezet om enerzijds mensen beter de weg te wijzen naar 
wildopvangcentra in Nederland en Vlaanderen en informatie te delen over dieren in 
het wild. Anderzijds wil ik proberen opvangcentra met elkaar te verbinden. Dit wil ik 
realiseren door het vrijblijvend delen van informatie, protocollen en werkwijzen. 

Wildopvang.nl is actief op Facebook met het delen van berichten van alle 
opvangcentra. Inmiddels hebben we 3.500 volgers waar veel mensen tussen zitten die 
werkzaam zijn in een opvangcentrum en zo op de hoogte blijven van 
elkaars werk.







Samen met een 
hazenmoeder
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Het hartje klopt snel en ik voel het tegen zijn kleine borstkas slaan. Het baart me 
nog geen zorgen. Onze blikken kruisen elkaar terwijl ik het vloeibare eten naar z’n 
snuit breng. Pupillen groot en zwart, onrust, en hij wurmt heen en weer in mijn hand. 
Herpositioneren terwijl hij blijft bewegen. Een ‘hazenburrito’ blijkt succesvol te zijn in het 
leren eten. Met een paar seconden later wordt hij rustiger. Het lijkt er wel op alsof het 
donker rust biedt. 

Na een paar rustige momenten in de burrito, beweegt hij zijn hoofdje en begint hij 
gulzig te eten. Hij trekt, zuigt en kauwt op de speen. Hij doet zijn best en weet wat hij 
moet doen.

Het geluid van het sabbelen en kauwen heeft iets bijzonders. De gulzigheid om het eten 
komt op me over als een positief ding. 

De drie hazen passen per stuk nu nog in mijn hand. Ze worden nieuwsgierig, ze willen 
gaan klimmen en beginnen steeds zich te gedragen als een haas. Het is allemaal geen 
probleem, net zo als het vinden van een weg naar mijn hart.

Om een baby haas te voeren en groot te brengen tot het moment dat ze uitgezet 
worden, is een speciale ervaring. Wild van dichtbij is een ervaring. Wanneer je het wild 
vast hebt, kan je niet anders dan vertederd raken. Snel moet ik ze weer loslaten en 
wanneer dat gebeurt, ben ik er klaar voor, maar voor nu geniet ik er stiekem van.

- Door Arina Vink,
vrijwilliger PR en Communicatie Wildopvang Delft e.o.
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Woordzoeker
Puzzelen en winnen
Onderstaande woorden zitten in de woordzoeker verstopt. Ze komen voor in alle 
richtingen. De overgebleven letters vormen van links naar rechts een zin. 

Stuur voor 31 november de oplossing op naar pr@wildopvangdelft.nl met je 
contactgegevens en uit de juiste oplossingen trekken wij een winnaar die van ons een 
egel cadeaupakket ontvangt.

BEVER
BOSUIL
BUIZERD
DIAMANTDUIF
DOEL
EGEL
FAZANT
GOUDHAANTJE

HAAS
HOUTDUIF
HUISMUS
KONIJN
KOOIEN
LAATVLIEGER
MEDICATIE
MEERKOET

NIJLGANS
OPVANGCENTRA 
PUTTER
REIGER
ROODBORST
SAMEN
SLECHTVALK
SPECHT

STADSDUIF 
STICHTING 
UITZETTEN
VINK
WILD
WILDOPVANG
WINTERKONING

P U T T E R T S R O B D O O R
H F S V A S T A D S D U I F S

M U A W I L D F B O S U I L N

E E I Z L N J I N O K O E E S
J N V S A A K U G O P C I A B

T S M T M N A D N V H O A U O
N N E I U U T T A T O H I R H

A A E C I W S N V K H Z I O N
A G R H T L G A P L E C U D E

H L K T Z C L M O R I T E G M

D J O I E K D A D E D E E P A

U I E N T D O I L U I L G E S

O N T G T M E D I C A T I E R

G R E V E B L F W R E I G E R
A E N G N I N O K R E T N I W
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Gedicht

Nestwarmte 
Vogelnesten zijn ware kunstwerken in de natuur,
ze bieden een veilige levensruimte voor de duur
van een vogelleven: eitjes bebroed, dan geboren,
gevoerd en bewaakt door ouders, naar behoren. 

Het is slechts met snavel en pootjes gemaakt,
van takken, veertjes of haar, nooit gehaakt.
Maar nu is ontdekt dat gehaakte vogelnesten,
gemaakt van stevige, niet pluizige garenresten

succesvol zijn bij het opvangen van allerlei wild. 
Omdat gehaakte nesten schuilplaatsen bieden, gewild
blijken om dieren, die pasgeboren en nog naakt zijn,
de nestwarmte te geven die ze nodig hebben; zo klein

zijn ze nog, zo teer, met weinig haar, zonder veren.
Wij hebben ervaren, konden in de loop van de tijd leren
dat deze zo liefdevol gehaakte nesten helpen overleven.
Daarom, mensen, blijf haken om ons uw nestjes te geven,

zodat vogeltjes, haasjes, konijntjes kunnen blijven leven,
zo’n nestje kan hen net dat veilige “nestgevoel” geven.
Goede nestwarmte is belangrijk, dat zien we elke dag weer,
en daarom bedanken wij alle haaksters in deze “Penneveer”. 

C.M. van Rossum-Nieboer
Pijnacker, 3 juli 2020.
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Samen met onze 
donateurs

Dankzij alle gulle giften, donaties en 
ondersteuning kunnen wij onze deuren 
nog steeds open zetten voor dieren die 
onze hulp nodig hebben. Zelf zitten we 
natuurlijk ook niet stil: we zijn zeer actief 
om projecten en acties te bedenken om 
extra geld te verdienen:

• Vanuit twee fondsen hebben we de 
toezegging dat zij garant staan voor 
tweederde deel van de kosten voor 
nieuwe binnenkooien. Die zijn hard 
aan vervanging toe: ze zijn 30 jaar 
oud. Voor het restbedrag moesten wij 
zelf iets creatiefs bedenken. Helaas 
ging de Open dag van 5 april niet 
door in verband met corona. Daarom 
hebben we een loterij gehouden.

• Op 29 juni hebben we deze online 
loterij georganiseerd. Voor die tijd 
hebben we loten verkocht via onze 
website voor een totaal bedrag 
van € 3.500. Dit geld zal volledig 
besteed worden aan nieuwe kooien 
voor de vogels. De prijzen die 
we weg mochten geven, werden 
allemaal beschikbaar gesteld door 
ondernemers uit onze regio.

• Een ‘Tikkie’-actie via Facebook heeft 
€ 350,- opgeleverd. Deze actie was 
specifiek bestemd voor egelvoer voor 
de baby-egels die we binnen kregen. 
Ook kregen we via de post egelvoer 
opgestuurd en stonden er mensen 
voor de deur vol trays en tassen met 
dit speciale voer voor baby-egels.

• Ook voor de babyvogels hebben 
we een ‘Tikkie’-actie gehouden. 
Deze actie leverde € 275,- op. We 
konden daarvoor weer een aantal 
grootverpakkingen vogelvoer kopen

• Op 13 augustus vloog onze 
diepvrieskist bijna in brand. Hij was 
al wat ouder en met de hitte kon 
hij het niet meer aan. Een actie op 
Facebook leverde al binnen een halve 
dag genoeg geld op om een nieuwe 
professionele diepvriezer te kopen.

• Van DierenLot hebben we € 10.000 
gekregen voor het vervangen/
renoveren van onze slootkooien. We 
zijn nog bezig met aanvullende acties 
omdat dit een groot project is. 

• Van een partner waar we mee 
samenwerken, hebben we een bedrag 
gekregen dat we mochten inzetten 
voor niet direct diergerelateerde 
zaken. We hebben hiermee onze 
keuken vervangen, die stond te 
schimmelen. Onze nieuwe keuken is 
nu de trots van onze werkruimte.

• We hebben ook veel spullen gekregen 
van mensen: van schrijfblokken, een 
printer, en brandblusapparaten, tot 
zakken vol met dierenvoer. Bijna 
elke week staan er wel onverwacht 
mensen voor de deur met eten voor 
de dieren. Daarnaast mogen we 
regelmatig bij DierenLot in Arkel 
kattenvoer halen voor onze egels. Al 
met al scheelt ons dit zeker € 3.500 
per jaar die we niet zelf uit hoeven te 
geven aan dierenvoer.
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Ons ondersteunen kan 
op verschillende 
manieren

Een eenmalige donatie via  
onze website.

Een maandelijkse of jaarlijkse 
donatie via onze website. 

Het ‘adopteren’ van een dier via onze 
website.

Ons opnemen in uw legaat of 
testament.

Een online bestelling plaatsen bij 
uw favoriete webwinkel via een link 
van Sponsorkliks. Hierdoor gaat 
een deel uw aankoop naar ons, 
zonder dat het extra geld kost (meer 
informatie op: www.wildopvangdelft.
nl/sponsorkliks).

Een contante donatie doen in onze 
collectebus (vraag daarnaar bij het 
brengen van een dier aangezien we 
u niet binnen mogen vragen op het 
moment).

Een donatie overmaken op onze 
rekening (NL30 INGB 0002 7038   
40 t.n.v. Wildopvang Delft.

Spullen doneren (zie www.
wildopvangdelft.nl/helpen).  
Handdoeken hebben we overigens 
genoeg.

Ook is het mogelijk geld naar ons over te 
maken door het scannen van deze QR-
code via uw mobiele telefoon.

Op verzoek van een aantal trouwe 
donateurs hebben we bij onze bank 
geïnformeerd of we nog gebruik konden 
maken van de papieren acceptgirokaart. 
Helaas is dat niet meer mogelijk. Deze zal 
daarom ook niet meer bij de Penneveer 
worden toegevoegd.

www.dier.nu
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Over de Wildopvang 
Delft e.o....Nawoord

Hopelijk heeft u kunnen genieten 
van onze verhalen over de dieren 
en de mensen van onze opvang, de 
samenwerkingen en de steun die wij 
ervaren. We hebben in elk geval genoten 
van de interviews die we hebben 
gehouden. 

Ook de komende maanden zullen wij 
alles op alles blijven zetten om financieel 
te kunnen overleven. En we gaan door 
met onze uitbreidingsplannen. Want om 
onze droom en ambitie waar te kunnen

maken hebben we meer ruimte nodig. 
Ruimte voor de dieren, met mogelijkheid 
tot een grotere diversiteit, maar ook 
betere werkruimtes, een winkel, een 
informatie- en educatiecentrum. Bouwt u 
mee aan onze dromen? 

Heeft u vragen, ideeën, een voorstel 
voor een samenwerking: laat het ons 
vooral weten! Neem contact op met onze 
voorzitter, Willeke van den Heuvel via 
willeke@wildopvangdelft.nl of 
015-20 10 466.

www.dier.nu



• 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.

Legaten, donaties en schenkingen
Onze Wildopvang is geheel 
onafhankelijk en hierdoor financieel 
afhankelijk van donaties, giften, 
legaten en subsidies van particulieren, 
gemeenten en bedrijven. Wij zijn een 
door de belastingdienst aangewezen 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Hierdoor zijn erfenissen 
en legaten vrij van schenkings- en 
successierecht.

• De stichting heeft als doel beschermde 
inheemse dieren die door ziekte, 
verwonding of verwijzing, door directe 
of indirecte handelen of nalaten 
tijdelijk niet of 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 de 
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

Dé bodembrede 
dienstverlener
MILIEU, CIVIEL & INFRA, ECOLOGIE

WWW.VDHELM.NL

Doelstellingen

RSIN nummer: 8092.18.616
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Wildopvang Delft en omstreken

Linnaeuspad 5
2616 LT  Delft

Telefoon 015 - 2157838
Email: info@wildopvangdelft.nl

www.wildopvangdelft.nl

Dier gevonden?

Heeft u een vogel, egel, haas, konijn of ander wild dier gevonden dat onze zorg nodig 
heeft? Bel ons altijd eerst om te overleggen wat u het beste kunt doen: 
015 - 215 78 38. 

Het dier zelf brengen, als dit mogelijk is, is met name voor het dier het beste. 
Is het dier gewond of lukt het niet om zelf te brengen, bel dan de dierenambulance in uw 
woonplaats.

Dierenambulances

Dierenambulance Haaglanden (Delft) 

Dierenambulance & Hospitaal Den Haag 
(Den Haag, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg,  
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar) 

Dierenambulance Wassenaar, Leidschendam-Voorburg

Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid (regio Rotterdam) 
(Lansingerland, Midden Delfland, Rotterdam, Schiedam, 
Schipluiden, Botlek, Maasvlakte) 

Openingstijden

Wij zijn 7 dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur geopend. 
In de zomerperiode sluiten we om 22.00 uur en in de winter om 17.00 uur. 
Houd onze actuele openingstijden op onze website en social media in de gaten. 

Verhuisd of liever de Penneveer via de e-mail?
Geef ons vooral uw adreswijziging door via contact@wildopvangdelft.nl. Ook als u 
voortaan de Penneveer via de e-mail wilt ontvangen, dan kunt u dat hier doorgeven.

015 - 21 21 000

070 -328 28 28

070 - 511 7772

0900-1120000

Contactgegevens


