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Beste mensen voor U ligt ons allereerste pro-
motie magazine. In dit blad willen we graag
ons werk meer bekend maken. 

Al jaren vangen wij vogels en zoogdieren op en
verzorgen wij educatie. 
Maar toch willen we graag meer en dit dan ook
delen met een ieder. In dit blad zullen dan ook
plannen uit de doeken gedaan worden. Ideeën
voor verbouwingen en activiteiten speciaal voor
de kinderen in de schoolvakanties. We doelen op
een kennis verbeterslag en ga zo maar door. Een
van onze activiteiten is onze Open Dag op 26 mei
2018 , deze dag zal in het teken staan van de na-
tuurbeleving. 

Voor de vrijwilligers was de zomer weer zwaar
maar met veel nieuw leven. Hard werken en lange
dagen zorgden voor veel vogels en zoogdieren
terug in de natuur. In de maanden mei, juni en

juli kwamen er ruim 4100 dieren naar de opvang
voor hulp. En ook nu in oktober blijven de dieren
maar binnen komen. Nu veelal egels vaak te klein
om het alleen te redden in de natuur.

Vaak wordt ons gevraagd naar het nut van opvan-
gen van dieren, en of ze zichzelf niet kunnen red-
den; het is tenslotte toch natuur. Dit alles blijft
een discussiepunt maar als wij dan onze dierad-
ministratie bekijken valt op dat er veel Rode Lijst
vogelsoorten opgevangen worden. De dieren in
de natuur om ons heen komen steeds vaker in de
verdrukking door de mens. Dit kan zijn wegen-
bouw, verstedelijking en toerisme. Lang niet altijd
is dit opzettelijk maar wel een gevolg waardoor
de dieren in de problemen komen.  Daarom blijft
hulp van mensen voor deze dieren te nog steeds
nodig. Maar dit alles kunnen wij niet zonder hulp
en daar hebben wij U bij nodig! 

van de beheerder

Voorwoord

De cijfers van het aantal
verschillende soorten in
de opvang 2017 tot nu toe;

Vogels 108 soorten
Zoogdieren 19 soorten
Exoten 28 soorten
Totaal: 156 soorten

Waarvan er 22 soorten op de
Rode lijst vogels/dieren staan.
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Plannen 2018
Elk jaar streven wij ernaar om op een of meerdere
plekken een of meerdere verbeteringen  te
maken. Zo hebben we het afgelopen jaar een ter-
ras, een fietsenhok, een nachtopvang en een Kre-
amkeamer kunnen realiseren. 
Door de enorme toename van dieren in de op-
vang was er ook behoefte  aan een grotere nacht-
opvang. Veel dierenambulances verzamelen
dieren gaande de dag om deze dan in de avond
of vroege morgen langs te brengen. Niet altijd
treffen zij dan een vrijwilliger om het dier aan te
nemen. Om alle dieren goed te kunnen verzorgen
zijn er vele mensen bij onze opvang betrokken,
maar ook zij zijn weleens niet in de gelegenheid
om een dier aan te nemen. Vandaar een plek
waar vele opvangbakken staan waar de dieren in
geplaatst kunnen worden. Deze nachtopvang
wordt meerdere keren per avond gecheckt en
leeggehaald, waarna de dieren de nodige verzor-
ging krijgen.

Aan de nachtopvang zit het nieuwe fietsenhok
vast gebouwd. Hierin is voor veel fietsen een
droog plekje te vinden en niet te vergeten een op-
laadpunt voor elektrische fietsen. Bij onze een-
denvijver is er een nieuw terras  aangelegd.
Omringd door bloembakken is hier speciaal voor
mindervaliden een plek gemaakt waar tijdens
rondleidingen verteld kan worden over ons werk
en de mooie watervogels in onze vijver. 

De Kreamkeamer is een ruimte waar jonge vogels
rustig en in kleine groepjes grootgebracht wor-
den. Middels verduisterende rolgordijnen kunnen
we spelen met hun dag- en nachtritme. Omdat de
zon in de zomer al opkomt rond 5.00 uur begint
bij hen de dag al vroeg en deze gaat door tot de
zon ondergaat. Net als ons slapen veel vogels
wanneer het donker is en werkt hun spijsverte-
ringsstelsel dan ook langzamer. Middels de Kre-
amkeamer kunnen wij de nachten iets rekken, de
jonge vogels beginnen nu pas te roepen om eten

wanneer wij het licht aan doen. Dit zorgde al met
al voor veel rust voor de vogels en voor de ver-
zorgers. Op deze manier hebben we veel meer
vogels groot gebracht dan voorgaande jaren. 
Voor 2018 staat de wens voor een voerkeuken te-
zamen met het opknappen van de bassins boven-
aan ons lijstje.

Onze bassins zijn gemaakt in 2007 en na 10 jaar
zijn ze nodig toe aan een nieuwe laag coating om
ze weer waterdicht te maken. Hiervoor zullen we
een bedrijf moeten zoeken want zo’n specialis-
tisch werkje kunnen wij niet zelf. 
Voor veel klussen proberen wij vrijwilligers in te
schakelen om de kosten zo laag mogelijk te hou-
den. Dit geldt ook zeker voor de bouw van de
voerkeuken. Door een steeds groter wordende
opvang is er behoefte aan een aparte ruimte om
hier het voedsel van de dieren te bereiden, de
voerbakjes schoon te maken en het voer op te
slaan.
Nu gebeurt dit vooral in de 1e opvang en u kunt
zich voorstellen dat dit vooral extra drukte met
zich mee brengt wat we graag willen voorkomen. 

Lezingen
Naast verbeteringen aan gebouwen willen we
ook graag de kennis verbeteren van het perso-
neel en geïnteresseerden uit het Noorden van het
land. Daarom organiseren we ook dit jaar een
drietal lezingen. 

Op vrijdag 17 november komt oud boswachter
Aaldrik Pot vertellen over de wolf:
Wolf, wat ga je doen? 

De titel van deze lezing lijkt een zin uit een
sprookje, maar het is vooral een oprechte vraag
van natuurschrijver Aaldrik Pot uit Norg die de te-
rugkeer van de wolf in West-Europa met veel 

Plannen 2018
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belangstelling volgt. Nederland is nu een paar
een keer wakker geschud door een wolf op ver-
kenning. De route van de zogenaamde wander-
wolf uit 2015 was zelfs live op de regionale media
te volgen. En vrij recent nog werden er bij Nieuwe
Statenzijl in Groningen doodgebeten schapen ge-
vonden waarvan na DNA-analyse bleek dat ze
door een wolf waren gepakt. 
De vraag is dus niet meer óf de wolf naar Neder-
land komt, maar of hij ook vaste grond aan de
voet krijgt.

Op vrijdag 12  januari  komt Boswachter Thomas
van der Es van de Biesbosch naar de Fûgelhel-
ling. Thomas komt hier zijn net uitgekomen boek
‘De nieuwe Biesbosch’  presenteren. 

Naar aanleiding van het boek neemt auteur Tho-
mas van der Es je tijdens deze beeldpresentatie
mee door de Biesbosch van nu. 

In de afgelopen eeuwen werd de Biesbosch lang-
zaam polderland. Nu krijgen de rivieren weer de
ruimte en mag de natuur haar gang gaan – en dat

pal onder een uitpuilende Randstad. Biddende vi-
sarenden hangen boven meanderende geulen en
de majestueuze zeearend verjaagt een groep
ganzen. Bevers bouwen aan hun burchten en het
is wachten op de terugkeer van de otter en de
steur. 

In maart komt hopelijk de bekende vogeldeskun-
dige Nico de Haan naar de Fûgelhelling. Nico is bij
velen bekend van zijn televisieprogramma ‘De
Baardmannetjes’ en natuurlijk Nico. Daarnaast
zet hij zich al jaren in voor Vogelbescherming Ne-
derland. We zijn nog met Nico de Haan in overleg
via de krant en Facebook houden we U op de
hoogte.

Programma voor de jeugdactiviteiten
- Woensdag 27 december 2017 – knutsel

activiteitenmiddag kerstvakantie 
- Woensdag 28 februari 2018 – nestkast

timmeren activiteitenmiddag voorjaarsvakantie
- Woensdag 2 mei 2018 – uilenbalpluis

activiteitenmiddag meivakantie
- Woensdag 9 mei 2018 – speurtocht

activiteitenmiddag meivakantie

In de komende schoolvakanties zullen er weer ac-
tiviteiten voor de kinderen georganiseerd wor-
den. Je kunt hierbij denken aan spelletjes en
knutselactiviteiten. Via Facebook en de mail
(info@defugelhelling.nl) kunnen de kinderen zich
opgeven. 

Cursussen
Ook dit jaar gaan we weer cursussen verzorgen
voor vrijwilligers en personeel van de dierenam-
bulances waarmee wij samenwerken. Deze cur-
sussen staan in het teken van het bieden van
eerste hulp en hanteren van verzwakte of in de
problemen gekomen dieren. 

Dagbesteding
Als laatste ambitie zijn we gestart met een klein-
schalige dagbesteding. We merken dat hier in het
Noorden van het land steeds meer vraag naar is.
Wat is er nou mooier dat de kwetsbaren onze
kwetsbare patiënten kunnen helpen. Omdat onze
hoofdtaak opvang blijft is het aantal plekken be-
schikbaar voor dagbesteding altijd beperkt.
Samen met de cliënt wordt gezocht naar pas-
sende activiteiten. zodat nieuwe vaardigheden
kunnen worden aangeleerd en zelfredzaamheid
en zelfvertrouwen vergroot worden. Wilt u meer
informatie over de mogelijkheden, neem dan
contact met ons op. 
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Giften en belastingaftrek
De Fûgelhelling is een zgn. ANBI-instelling.
Als u donateur wordt van De Fûgelhelling kunt u
dus uw gift aftrekken bij uw aangifte inkomsten-
belasting, maar er geldt wel een drempel.
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van
uw drempelinkomen met een minimum van € 60.
Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag,
mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het to-
taal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,
2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden af-
trek. Dit drempelbedrag betekent dat u uw giften
eerst kan aftrekken, nadat u het totaal bedrag van
uw giften heeft verminderd met het drempelbe-
drag.

Flink belastingvoordeel
Dankzij de jaarlijkse bijdrage van veel donateurs
kunnen wij al meer dan 40 jaar ons werk doen. U
begrijpt dat wij dat heel plezierig vinden.
Als u uw jaarlijkse bijdrage omzet in een perio-
dieke schenking dan is uw bijdrage volledig af-
trekbaar (dus geen drempelbedrag).
Van de belastingdienst krijgt u dus altijd een flink
deel van uw bijdrage terug.

Periodieke schenking
Met een periodieke schenking verbindt u zich
voor minimaal 5 jaar aan De Fûgelhelling. Steun
waarop wij langere tijd kunnen rekenen, is voor
ons belangrijk. Wij weten dan waar wij aan toe
zijn en dat wij de komende jaren ons werk kun-
nen doen.

Voordeel van 36,25 tot 52 %
Normaal gesproken zijn giften aan goede doelen
aftrekbaar, maar u moet dan dus over het drem-
pelbedrag heengaan. Als u uw gift laat vastleggen
in een periodieke schenking, dan wordt het ver-
haal anders. U mag dan alle giften, groot en klein,
aftrekken. U krijgt dan maximaal de helft van het
aan ons geschonken bedrag terug van de Belas-
tingdienst. Hoe groot dat belastingvoordeel is
hangt af van uw inkomen. Het kan variëren van
36,35 tot 52% van het geschonken geld.

Hoe gaat het in zijn werk
U hoeft niet naar een notaris. U kunt met ons een
overeenkomst sluiten. De belastingen heeft daar
een formulier voor gemaakt, dat u via de site van
de belastingdienst kan vinden. U kunt ook naar
onze website gaan : www.defugelhelling.nl en ook
daar kunt u het formulier downloaden. U mag
ons ook bellen dan sturen wij u het formulier toe.
U vult het formulier in, ondertekent het (in twee-
voud) en stuurt beide exemplaren naar ons secre-
tariaat op. U krijgt één exemplaar door ons
ingevuld en ondertekend terug. Op het terugge-

zonden formulier staat een transactienummer en
dat nummer kunt u gebruiken bij uw belasting-
aangifte.

Uw voordeel naar De Fûgelhelling?
U kunt natuurlijk ook overwegen om het belas-
tingvoordeel aan ons te schenken.

voorbeeld:
U schenkt jaarlijks € 100 aan De Fûgelhelling en u
valt in de belastingschijf van 42%. U krijgt dan
jaarlijks € 42 van de belasting terug. Als u uw jaar-
lijkse bijdrage dan verhoogt met € 42 blijven uw
lasten € 100. 

Misschien het overwegen waard? 
Wij zouden er erg blij mee zijn. Nog meer info ?
Onze secretaris helpt u graag verder. Zijn mail-
adres: secretaris@defugelhelling.nl

Als u ons werk
wilt steunen
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De verzorging van vogels blijft moeilijk. Aan
de hand van de verhalen en locaties die de
brengers ons vertellen als mede het onder-
zoeken van de vogels, bekijken wij wat er aan
de hand is en of wij nog hulp kunnen bieden.

Maar helaas geven de vogels zelf slecht wat er
precies aan de hand is. Bij een hond is dat vaak
duidelijker omdat deze goed kan aangeven waar
de pijn zit. Voor ons is het vaak gissen naar de
ernst van de zaak.

Ingenieus
Insecteneters jongen blijven een moeilijke dier-
groep. Tijdens de verschillende ontwikkelstadia
van de jongen passen de ouders het voedsel aan.
Van de boerenzwaluw is bijvoorbeeld bekend dat

zij in de elke fase ander voedsel voeren. De ene
keer zit er meer vet in de andere keer meer eiwit-
ten. Zo blijft het voor de ouders al een hele klus.
Laat staan voor ons mensen die voedsel moeten
nabootsen. Dit verklaart dan ook het uitzet per-
centage. Moeder natuur zit ingenieus in elkaar!

Verkeer
Roofvogels en uilen in het verkeer gaat vaak ge-
paard met inwendig letsel en breuken in de vleu-
gels. Inwendig letsel moet uit zich zelf stoppen en
daar is voor ons niks aan te doen. Ook breuken
in vleugels blijven erg moeilijk, omdat er in de ge-
wrichten vele kleine botjes bij elkaar komen die
bij een aanrijding vaak versplinteren. Het enige
humane wat dan overblijft is euthanasie. Toch wil-
len wij U graag wat statistieken laten zien.

Vogelsoort Aantal Vrijlating %

Aalscholver 46 28%  
Alk 2 0%
Appelvink 8 50%
Bergeend 7 85%
Blauwe Reiger 64 40%
Boerenzwaluw 121 61%
Bontbekplevier 1 100%
Boomklever 7 42%
Boomkruiper 7 0%
Boomvalk 1 100%
Bosuil 14 57%
Brandgans 10 60%
Bruine Kiekendief 1 100%
Buizerd   116 34% 
(22 % van de buizerds euth. bij binnenkomst)
Dodaars      2 50%
Eidereend      2 50%
Ekster     93 44%
Fazant       3 66%
Fitis       2 50%
Geelgors      2 100%
Gekraagde Roodstaart 1 0%
Gele Kwikstaart      1  100%
Gierzwaluw  174  51%
Koekoek      4  0%
Kokmeeuw    84  40%
Kolgans       5  60%
Koolmees  155  41%
Koperwiek      4  50%
Krakeend      1  100%
Kruisbek      1  100%
Kuifeend      2  100%
Meerkoet    81  41%
Merel    664  46%
Noordse Stormvogel 2  0%
Oehoe       1  100% 
(naar particulier) 
Oeverzwaluw 2  50%
Ooievaar      6  50%
Pestvogel      3  33%
(2 dood bij aankomst)
Pimpelmees    54  56%
Purperreiger      1  0%

Vogelsoort Aantal Vrijlating %

Putter     11  37%
Ransuil     55  53%
Rietzanger      1  0%
ringmus      6  75%
Roek     51  44%
Roerdomp      1  0%
Roodborst    45  56%
Rotgans      1  0%
Scholekster    90  56%
Sijs       3  67%
Slechtvalk      3  0%
Sperwer    29  42%
Spotvogel      1  0%
Spreeuw  176  50%
Staartmees      4  50%
Stadsduif  117  54%
Steenuil      8  50%
Stormmeeuw    30  48%
Tapuit       1  0%
Tjiftjaf       5  60%
Torenvalk    50  56%
Tuinfluiter      1  100%
Turkse Tortelduif 278  48%
Velduil       2  50%
Vink     28  64%
Visdief       8  89%
Gaai     77  65%
Waterhoen    57  51%
Waterral       2  50%
Watersnip      1  0%
Wespendief      1  0%
Wilde eend  406  74%
Winterkoning    23  43%
Witte kwikstaart   17  67% 
Zanglijster    82  49%
Zeekoet      2  0%
(1 dood bij aankomst )
Zilvermeeuw    88  54%
Zwarte kraai  246  53%
Zwarte mees      2  0%
Zwarte Roodstaart   12  42%
Zwarte Zee-eend     1  0%
Zwartkop    12  60%

Vogels opgevangen 2017



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Hondenschool Cunos - al meer dan 20 jaar uw adres voor:
Puppycursus - Gehoorzame Huishond - G&G 1-2-3 - Behendigheid - Breitensport

- Trainingslocatie: Selmien West 26, 9247 TS, Ureterp
- Binnenlocatie behendigheid: Lits River Ranch, Langewyk 17a, 9233 TS, Boelenslaan

Postbus 759, 9200 AT Drachten, tel. 06 2492 8562, www.cunos.nl, info@cunos.nl

Meander 3  |  Surhuisterveen  |  T (0512) 36 30 31  |  www.awizon.nl

Awizon Zonne-energie, 
 al 14 jaar dé 
specialist in uw regio!

√ Persoonlijke service 

√ Kwaliteit & Garantie

√ Ruim 14 jaar ervaring 

√ Gedegen & eerlijk advies

... wij laten de zon niet voor niets opgaan! 
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Opgenomen 
zoogdieren 2017
Elk jaar komen er rond de 1000 zoogdieren
binnen. De reden waarom is erg verschillend.
De grotere zoogdieren zoals ree en das zijn
eigenlijk altijd verkeersslachtoffer. Hierdoor
is de kans op herstel klein door inwendig let-
sel. Vooral bij de ree is dit zeer opvallend. Dit
komt vooral doordat dit schuwe dier niet
tegen de stress van het opgesloten zitten in
een hok. 

Van stress is bekend dat het doodsoorzaak num-
mer 1 is. Dit komt omdat stress zorgt dat dieren
zieker worden in plaats van herstellen. Stress kost
namelijk veel energie en dat heeft het dier nodig
om beter te worden. 

Veel hazen worden nog steeds onnodig meege-
nomen. Vaak verwart men hen met konijnen.
Deze zitten in een hol onder de grond. 

Begrijpelijk is wel de verwarring wel maar voor de
hazen nog steeds erg vervelend.

Het aantal eekhoorns neemt nog steeds toe.
Vooral jonge dieren worden binnengebracht.
Vaak wordt de nestboom omgezaagd zonder dat
men in de gaten heeft dat er een nest in huist.

Ook dit jaar zijn het de egels die van de zoogdie-
ren het meest worden opgevangen. Wat is opge-
vallen is dat we dit jaar minder sterfte onder de
egels hadden dan voorgaande jaren. Dit heeft te
maken met het feit dat we tegenwoordig gebruik
maken van kurkumapoeder en knoflookpoeder.
Dit poeder wordt over het egelvoer gestrooid.
Sinds het aan de egels wordt gevoerd, zijn er min-
der dieren geweest die de ziekte coccidiose kre-
gen, een parasitaire infectie. 

Soort Aantal Vrijlating %

Boommarter 1 100%
Bunzing    4  100%
Das     4  50%
Vleermuizen  80  55% 
Dwergvleermuis 29  27%
Grootoorvleermuis   1  100%
Laatvlieger    4  100%
Rosse Vleermuis   1  0%
Eekhoorn   24  48%
Egel   493  66% 
Haas    90  48%
Mol      6  80%
(vrijwel direct vrij vanwege stress )

Soort Aantal Vrijlating %

Muis    12  100%
Otter      1  0% 
Ree    30  33 %
(Lage percentage is te wijten aan veel volwassen 
Spitsmuis 3  100%
(verkeerslachtoffers)
Steenmarter   46  50% 
Konijn (wild)   78  68 % 
Vos      8  80%

Totaal   928
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Egels in de winter
Egels in de winter
In de herfst gaan egels extra veel eten en bouwen
ze een vetreserve op, zodat ze gezond en dik aan
hun winterslaap kunnen beginnen.
Ze doen dat in een holletje, dat ze bekleden met
een dikke laag bladeren. Ze zoeken er een be-
schutte plek voor onder struiken of in blader- of
afvalhopen. De meeste volwassen egels kruipen
eind november in hun holletje, maar de jongen
wachten daar meestal mee tot eind december.
In een natte, koude herfst komt het voor dat de
moeder het nest voortijdig verlaat om aan haar
winterslaap te beginnen. In dat geval zijn som-
mige jongen nog niet zelfredzaam en dan is de
egelopvang de goede plek voor hen.
Tijdens de winterslaap daalt de lichaamstempe-
ratuur van de egels sterk (van 35,5 C naar 5,0 C)
en ook de hartslag en de ademhaling lopen flink
terug (hartslag: van 180 naar 9 slagen per minuut,
ademhaling: van 45 naar 3 keer per minuut).
Egels leven 's winters van hun vetreserves. 
Tijdens de winterslaap verliezen ze bijna 25% van
hun lichaamsgewicht. 

Gezonde egels
Een gezonde egel heeft een vochtig neusje, hel-
dere kralenoogjes, schone oortjes en geen doffe
stekels. Iedere gezonde egel kan wel een paar
vlooien hebben maar die zijn niet storend.
Een gezonde egel rolt zich stevig op en zet zijn ste-
kels overeind bij aanraking of rent snel weg bij ge-
vaar. 

Egel gevonden, wat nu?
Niet iedere egel die je tegenkomt is ziek of ge-
wond. Veel egels hebben dus geen hulp nodig.
In de volgende situaties hebben egels wel hulp
nodig:

• egels met wonden op het lichaam.
• een egel met vliegeneieren en/of maden, erg

veel teken of vlooien.
• indien de egel zomaar op straat wordt gevonden

midden op de dag.
• een egel die zich niet oprolt na aanraking.
• een verkouden of snotterende egel.
• een egel die niet goed kan lopen en niet op zijn

pootjes kan staan. indien hij opgerold ligt kun je
hem op een rustige plek in het gras leggen, wan-
neer hij na een klein tijdje niet overeind komt en
wegloopt als je hem met rust laat heeft hij mo-
gelijk problemen.

• een jong egeltje dat je al een paar uur hebt zien
rond lopen zonder dat zijn moeder erbij is geko-
men. Normaal gesproken kunnen jongen over-
dag soms ook een stukje lopen zonder moeder,
maar dat is vaak maar van korte duur. Indien hij
al een paar uur alleen rond loopt is hij of zijn
moeder kwijt of het nest is verstoord.

• wanneer van een egel tijdens een koude winter
per ongeluk het winternest verstoord wordt.

• een bijna verdronken egel.
• een egel die vastzit in wat dan ook (tenzij je

zeker weet dat hij niks mankeert en hij er nog
maar net vast zat en je zeker weet dat hij er zelf
ook weer uit kan komen).

• erg magere egels.
• exotische egels die ontsnapt of losgelaten zijn.

Tips!
• Indien je twijfelt over de gezondheid van een

egel die je ziet is het altijd verstandig om contact
op te nemen met een fauna Opvang/dierenam-
bulance.

• Pak een egel nooit op zonder handschoenen
(niet alleen de stekels kunnen vervelend zijn,
ook kunnen ze parasieten of schimmel bij zich
dragen).

• Vervoer een egel in een doos met een dekentje,
liefst met een warme kruik onder de deken en
breng ze zo snel mogelijk naar een Egel Opvang.
Mocht het toch niet lukken om ze snel weg te
brengen zorg er dan voor dat de egel kan eten
en drinken. Zet daartoe een klein schaaltje met
water en zacht gemaakt honden of katten voer
bij de egel. Melk en brood is niet goed voor
egels.

Uitdroging bij egels. Hoe te herkennen?
De huid van de egel wordt minder elastisch als

hij uitdroogt. Als je tussen duim en wijsvinger een
stukje huid beetpakt, er voorzichtig in knijpt en
daarna loslaat, dan behoort de huid direct terug
te vallen in de normale positie. Wanneer dat niet
gebeurt en de huid langer dan normaal 'rechtop'
blijft staan, dan is dat een teken dat de egel uit-
gedroogd is.
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Vogels in de winter
Wat kan ik de tuinvogel bijvoeren?
In de winter kunnen vogels weinig insecten, bes-
sen en zaden vinden. Zeker als het vriest of als er
sneeuw ligt. Vogels komen daarom in de winter
gemakkelijker in de buurt van uw huis. 
Het kost vogels veel energie om hun lichaams-
temperatuur op 40 graden te houden. In een
koude nacht verliezen kleinere soorten wel tien
procent van hun gewicht. Als u wat voer strooit
komen ze dus graag eten. Als extra energiebron
kunt u vetbollen en pinda’s ophangen.

Bij lichte vorst kunt u vers water aanbieden. Er
wordt van gedronken en in gebadderd. Dit is geen
probleem. Het water rolt direct van de ingevette
veren, dus bevriest niet.

Bij strenge vorst kunt u beter geen open (warm)
water aanbieden. Als er geen sneeuw ligt om op
te pikken, kunt u ijs vergruizen zodat ze de ijs-
splinters kunnen oppikken. Erg koud in de buik,
dus het kost wat energie, maar het voorziet wel
in de vochtbehoefte.

Winterse problemen bij vogels
Problemen waarmee vogels in de winter te
maken krijgen zijn kou en honger. Vooral vogels
die duikend hun voedsel bij elkaar vergaren zijn
in een strenge winter extra kwetsbaar. Er zijn
twee manieren die de vogels kunnen helpen. Dit
is als zij vertrekken naar de kust waar het brakke
en zoute water minder snel dichtvriest. Terwijl
een vogel tijdens een koude periode minder mak-
kelijk aan voedsel kan komen is het juist zo dat de
vogels als gevolg van de kou extra veel verbran-
den en dus juist meer voedsel nodig hebben.

In een strenge winterperiode vallen er meer ver-
keersslachtoffers onder de vogels dan normaal,
de oorzaken hiervoor zijn heel verschillend. Meer-
koeten bijvoorbeeld zoeken het asfalt op om hun
poten te warmen, uilen zijn kwetsbaarder omdat

ze in plaats van ’s nachts overdag op jacht gaan.
Vogels in de winter hebben het tijdens een
strenge koude periode niet makkelijk en velen
sneuvelen dan ook. Door de kou, door gebrek aan
voedsel, als verkeersslachtoffer en de zwakkere
gebrekkige vogels dienen als voedsel voor andere
soorten vogels.

Wanneer een vogel verzwakt of ziek is herkent u
hem doordat hij stilletjes met opgezette veren op
de grond of paaltje zit. Ze zijn minder actief en
reageren langzamer dan anders. Ook kijken ze
vaak niet helder uit hun ogen.
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Puszta Eldorado

Een kleinschalig vakantiepark in het zonnig
authentieke Hongarije. Het park ligt midden
in de driehoek van Hortobagy, Tiszameer en
Tiszarivier. Een streek met een magische
aantrekkingskracht. Deze regio, in het oosten
van Hongarije, is een onbekend pareltje, met
een geschiedenis, cultuur en natuur die uw
voorstellingsvermogen meer dan prikkelen.

De gastheer en gastvrouw, George en Hellen, zijn
Nederlands. Zij wonen sinds 2013 in Hongarije en
hebben dit park vanaf een kaal stuk poesta zelf-
standig opgebouwd. 
Er is gekozen om het ruim opgezette park klein-
schalig te houden. Puszta Eldorado stelt de 
natuur op nummer 1. Accommodaties en kam-
peerplekken hebben alle een eigen privétuin. In
het midden is een centraal terras met zwembad,
ligstoelen en lounge bank. Het park heeft schuil-
hutten op en in de directe omgeving en organi-
seert tours naar plekken waar je normaal als
toerist niet zult komen. De bijbehorende visvijver
heeft een sterke aantrekkingskracht op kikkers,
slangen en vogels zoals het Woudaapje en andere
reigers.

Op en rond het park leven en broeden een scala
aan bijzondere vogels. Zo kun je genieten van de

Wielewaal, Hop, Scharrelaar, Bijeneter, Draaihals,
Syrische bonte specht, Keizerarend, Kleine klap-
ekster, Buidelmees, Koekoek, Nachtegaal en nog
veel meer.  Er zijn in mei en juni meer dan 130
verschillende vogels waargenomen in de directe
omgeving waarvan 110 op en boven het park zelf.
Buiten deze vogelrijkdom laat andere flora en
fauna zich rijkelijk laten aanschouwen. Hou je van
macrofotografie, amfibieën, reptielen of (nacht)-
vlinders, ook deze zijn allemaal te bewonderen en
hiervoor is Puszta Eldorado een mooie uitvalsba-
sis.

Je reserveert bij Puszta Eldorado een accommo-
datie naar keuze. Naar wens is je vakantieplezier
uit te breiden met ontbijt, lunch en diner,
schuil(foto)hutten, excursies, gidsen (Nederlands-
/Engelstalig), trips en workshops. Voor elke na-
tuurliefhebber wat wils. 

Voor de lezers van dit blad heeft Puszta Eldorado
in 2018 een speciale actie. Als je een accommo-
datie reserveert en daarbij het woord ‘fugelhel-
ling’ vermeldt zal 10% van de reservering worden
geschonken aan de Stichting de Fugelhelling. Dus
twee vliegen in een klap.

Wil je meer weten over Puszta Eldorado dan kun je kijken naar de website www.pusztaeldorado.com.
Vragen stellen aan George of Hellen staat vrij info@pusztaeldorado.com. Maar ook Hetty Sinnema
en Andries Zijlstra kunnen hun ervaring over Puszta Eldorado met je delen. Zij waren in het voorjaar
van 2017 hier te gast en hebben genoten van dit nog onbekend natuurpareltje.
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Ook dol op

HUIS
DIEREN?

Stichting Amivedi zoekt: 
VRIJWILLIGERS

Ben jij net als wij dol op huisdieren, begaan met hun lot, en graag sociaal actief? Dan zoeken wij jou! Amivedi  houdt zich bezig met het 
registreren van vermiste en gevonden huisdieren.  Al onze vrijwilligers werken vanuit huis met de computer en telefoon.  Wij hebben 
landelijk 110 meldpunten en een uitgebreide website waarop mensen hun dieren laten registreren door onze vrijwilligers.  Wij komen 
niet in contact met de dieren zelf, maar eigenaren, vinders, dierenasielen, dierenambulances, dierenartsen, politie, gemeenten, etc.

Wij hebben vrijwilligers die op een vast dagdeel in de week vanuit huis 
de telefoontjes, die bij ons landelijk informatienummer binnenkomen 
beantwoorden. Mensen die hierheen bellen krijgen van deze vrijwilligers 
het telefoonnummer van het meldpunt waarnaar ze kunnen bellen om 
melding te maken van een vermist of gevonden dier. 

Daarnaast hebben we vrijwilligers die een meldpunt bemannen. Zij ontvangen 
de meldingen, geven de melders advies en zetten de vermiste of gevonden 
dieren op onze internetsite. Ook hebben zij contact met dierenasielen en die-
renambulances. Een meldpunt wordt meestal door één vrijwilliger vanuit huis 
bemand, dus een meldpunt bent u 7 dagen in de week. Dit betekent natuurlijk 
niet dat u steeds thuis moet zijn, want tijdens uw afwezigheid kunnen mensen 
de voicemail inspreken, waarna u hen kunt terugbellen.

Ons vrijwilligerswerk is dus vooral administratief.  Wij worden niet betaald, 
maar krijgen uiteraard wel onze onkosten vergoed. 

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen ontvangen over 
het vrijwilligerswerk bij Amivedi, neem dan een kijkje op onze website: 
www.amivedi.nl/steun-ons

Stichting Amivedi zoekt: 

VRIJWILLIGERS

www.amivedi.nl
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Dieren ambulance


