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02. Inleiding 

Wildopvang “Onder de Regenboog” te Eck en Wiel (Betuwe) valt onder Stichting “Al wat 

leeft onder de Regenboog”. 

Hoewel er in de statuten van de stichting geen artikel is opgenomen over het 

verstrekken van informatie over haar activiteiten, wil de stichting hierover een zo groot 

mogelijke openheid geven. Om hieraan te voldoen  wordt onder andere een jaarverslag 

opgesteld en openbaar gemaakt. 

Daarnaast biedt de stichting iedereen de mogelijkheid om via de website en via 

facebook de activiteiten van-  en de gebeurtenissen in de vogelopvang live te volgen. 

Door middel van dit jaarverslag wil onze Stichting Onder de Regenboog uiting geven 

aan onze openheid. 

 

03. Het jaar 2018  

Het jaar 2018 begon erg slecht voor onze opvang omdat onze accommodatie op 8 

januari van dat jaar zeer zwaar werd getroffen door een storm die over ons land raasde. 

Daardoor woei een grote en vooral hoge conifeer om 

en viel op een deel van onze gebouwen waarvan met 

name de daken en ramen behoorlijk zwaar 

beschadigd werden. Door de storm werden ook de 

beplatingen van de dierenverblijven zwaar 

beschadigd. De vrijwillige brandweer van Maurik 

moest er aan te pas komen om de ravage onder 

controle te krijgen, waarvoor nogmaals heel hartelijk 

dank. 

Gelukkig was niet alles in gebruik vanwege de rustige 

periode maar de ellende was er niet minder om want 

hoe konden we alles repareren? Omdat 

afvalverwerker AVRI op zo’n lafhartige en 

ondermaatse manier een einde heeft gemaakt aan 

de kledingactie van DierenLot zitten we te krap in ons 

budget. Ik noem de actie van AVRI bewust ondermaats omdat elders in het werkgebied 

van AVRI de kledingactie vrolijk doorgaat en terwijl wij op 

hetzelfde moment van het plegen van een milieudelict 

beticht worden. Het is maar net welke kant de handhavers 

van AVRI opkijken…..maar dat we weinig respect voor de 

AVRI en diens bestuurders hebben moge duidelijk zijn. 
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Grote donatie van DierenLot. 

Onze Wildopvang is benificiant van Stichting DierenLot en daardoor schijnt achter de 

wolken altijd weer de zon, want dankzij een enorme donatie van deze Stichting van 

maar liefst € 4.000,- hebben we alles weer naar behoren kunnen repareren en stonden 

we op tijd weer klaar voor het seizoen.  

Crowdfunding via Facebook. 

Omdat we steeds meer grote vogels in onze opvang krijgen, hebben we de collectie 

couveuses uitgebreid met een hoge, speciaal gebouwde couveuse. Deze couveuse is 

bedoeld voor grote vogels als reigers, ooievaars en vogels met lange staarten zoals 

fazanten en aalscholvers. Het was wel hilarisch dat de eerste bewoner een jonge 

eekhoorn was. 

De aanschaf van deze couveuse werd mogelijk gemaakt door een spontane 

crowdfunding actie op Facebook die ruim € 500,- opbracht en waarvan we de couveuse 

van € 420,- geheel konden betalen. 

Giften in juli in verband met 90ste verjaardag familielid. 

In juli werden genodigden voor de viering van de 90ste verjaardag van een oom 

gevraagd om hun cadeau in de vorm van een financiële bijdrage te doneren aan onze 

Wildopvang. Deze spontane en hartelijke actie bracht maar liefst € 435,- op.  

Diezelfde maand doneerden nog drie bedrijven bij elkaar € 959,15.  

Het bedrijf CIAD in Zeist, werkzaam op het gebied van Control en bedrijfsvoering, 

doneerde spontaan € 555,- . Van Podozorg, werkzaam op het gebied van voetzorg, 

kregen we een donatie van € 105,- en de statiegeld opbrengst van 1 maand in de 

supermarkt van Jumbo Lienden werd aan onze Wildopvang geschonken en bracht € 

299,15 op.  

Postzegelactie. 

In 2018 zijn we met behulp van sponsoring door één van de vaste vrijwilligers gestart 

met een postzegel actie. Hierbij verkopen we vellen van 10 Nederlandse postzegels 

met afbeeldingen van dieren uit onze opvang voor € 12,50 per vel. Dit jaar hadden we  

6 verschillende afbeeldingen van een Buizerd, een bedelende Kauw, een jonge 

Eekhoorn, drie nestverlaters op stok te weten 1 Merel en 2 Lijsters, een jonge Bunzing 

en drie jonge uitgevlogen Ooievaars. 

Sinds 2017 heeft het bestuur de algemene naam van de opvang veranderd in 

Wildopvang in plaats van Vogelopvang. De achterliggende gedachte is het feit dat we 

op steeds grotere schaal verschillende soorten zoogdieren opvangen terwijl de oude 

naamgeving alleen de opvang van vogels suggereert. De grootte van het werkgebied 

van Wildopvang “Onder de Regenboog”  wordt daardoor de laatste jaren ook steeds 

groter, vooral omdat er ten zuiden van de Betuwe nagenoeg geen officieel erkende 

opvangen zijn. Door de toenemende drukte blijven we aan de grens van de 

mogelijkheden zitten.  
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Ons werkgebied beslaat primair de Betuwe en omstreken, maar steeds meer mensen 

komen uit buiten dit gebied dieren voor opvang en verzorging aanbieden. 

De dieren worden gebracht door particulieren en de verschillende dierenambulances. 

Onze Wildopvang heeft in 2018 totaal 625 dieren opgevangen. Hiervan kon ruim 50% 

weer in de natuur uitgezet worden, enkele dieren zijn geplaatst, terug naar de eigenaar 

of naar een andere opvang overgebracht voor verdere revalidatie.  

Het aantal succesvolle herintroducties is dalend omdat vrijwel alle dierenambulances 

het transport van hulpbehoevende wilde vogels en zoogdieren vanuit kostenoverweging 

afhouden en particulieren niet altijd bereid zijn om zelf een dier naar onze Wildopvang 

te brengen. Als dieren dan uiteindelijk toch gebracht worden is kostbare tijd verloren 

gegaan waardoor de kans op sterfte aantoonbaar toeneemt. Dit ervaren wij als een 

slechte ontwikkeling voor natuurbehoud. Vanuit omliggende gemeenten is er nog altijd 

geen stimulans om het belang van wilde inheemse dieren te behartigen ondanks 

pogingen om in gesprek te komen. 

Het aantal vrijwilligers is ten opzichte van 2018 met 10 vrijwilligers nog steeds stabiel.  

Dit aantal is voor het uitvoeren van alle werkzaamheden het kritische minimum. Vooral 

in de avonden zou uitbreiding van de hulp welkom zijn en daar zitten we met smart op 

te wachten. Vrijwilligers werven blijft lastig maar wel heel belangrijk. 

Wildopvang “Onder de Regenboog” is gevestigd op het erf dat in eigendom is van de 

familie Hoogland, Vlissingsestraat 20 te Eck en Wiel. 

 

04. Opgevangen dieren en samenwerking 

In 2018 heeft “Wildopvang onder de Regenboog” totaal 625 dieren opgevangen. 

Hiervan waren 568 inheemse wilde vogels en zoogdieren zoals hazen, wilde konijnen 

en marterachtigen en 57 huisdieren. 

Van al deze dieren is iets meer dan 55% vrijgelaten, overgeplaatst naar andere asielen 

of terug naar de eigenaar/ geplaatst bij een nieuwe eigenaar. 

Helaas hebben we ca. 45% van de dieren moeten laten euthanaseren of ze zijn in de 

opvang overleden. 

Het oplopende sterftecijfer heeft net als voorgaande jaren te maken met de wijze 

waarop gevonden dieren in onze Wildopvang terecht komen. Het aantal Vogel- en of 

wildopvangen met een vergunning neemt zienderogen af waardoor mensen steeds 

grotere afstanden moeten afleggen om ons te bereiken. Sommige particulieren hebben 

dat er voor over en komen snel naar ons toe en daardoor stijgen de overlevingskansen 

van een dier aanzienlijk. Er is helaas ook een groep particulieren die dit niet doen en 

ofwel de verzorging zelf ter hand nemen, wat uiteraard volgens de wet niet mag, ofwel 

het dier aan z’n lot overlaat. In beide gevallen leidt dit tot onnodig hoge sterfte. 

We signaleren dat steeds meer particulieren en personeel van dierenambulances 

illegaal zelf de verzorging van wilde inheemse vogels en zoogdieren ter hand nemen en 



6 
 

dit leidt eveneens, veelal door gebrek aan kennis en materialen, tot onnodig hoge 

sterftecijfers. 

Een andere oorzaak van oplopende sterfte cijfers heeft te maken met de wijze waarop 

dierenambulances met het vervoer van wild inheemse vogels en zoogdieren omgaan. 

Uit kostenoverwegingen worden particulieren door hen gestimuleerd om zelf vervoer te 

organiseren hetgeen leidt tot de hiervoor genoemde situaties ofwel als toch gereden 

wordt door dierenambulances, worden de dieren soms opgespaard uit tijdgebrek of 

eveneens uit kostenbesparing. Ook deze manier van handelen leidt tot onnodig hoge 

sterftecijfers. 

Omdat ook de Gemeentes in ons werkgebied alle verantwoordelijkheid in alle opzichten 

blijven afschuiven, is er een immer voortschrijdende schrijnende situatie ten aanzien 

van dierenwelzijn.  

Om overlevingskansen van wildinheemse vogels en zoogdieren zo groot mogelijk te 

maken en onze capaciteit zo goed mogelijk te benutten werken we nauw samen met 

Vogelopvang Utrecht (Rotsoord), Vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht in 

Amsterdam en Roofvogel- en Uilenopvang Barchem. Met hen wisselen niet alleen 

kennis uit maar plaatsen we ook dieren uit teneinde ze op die plek te brengen waar de 

kans op succesvolle re-integratie het grootst is. 

Bijzondere gevallen in de opvang 

In mei kregen we via de Dierenambulance uit Vianen een 

volwassen zwaan binnen met drie jongen. De mannetjeszwaan 

was gedood en deze moeder was door dierenbeulen zwaar 

mishandeld maar bleef trouw bij haar jongen ondanks dat ze 

eigenlijk niet in staat was ze te verzorgen. Gelukkig hebben 

passanten ervoor gezorgd dat ze via de dierenambulance bij 

ons in de Wildopvang kwam. Na een traject van intensieve zorg 

hebben we moeder met haar jongen weer uit kunnen zetten in 

de natuur. 

 

 

 

Eekhoorns komen in ons gebied nauwelijks voor maar dit jaar hadden we ook weer een 

jonge eekhoorn. Doordat alle couveuses bezet waren mocht deze kleine zuigeling de 

nieuwe grote reiger couveuse inwijden. Deze eekhoorn is later overgebracht naar De 

Toevlucht in Amsterdam waar het diertje is opgenomen in een grotere groep jonge 

eekhoorns. 

Elk jaar krijgen we marterachtigen in de opvang en van heel jonge dieren is het 

aanvankelijk moeilijk te zien om welke marter het in eerste instantie gaat. Zo ook een 

heel jong dier waarvan we de melding was dat het om een heel jonge otter zou gaan. 

Naarmate het diertje groeide bleek al snel dat het niet ging om een otter maar om een 
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jonge nerts. Deze dieren mogen niet in de natuur worden uitgezet en na enig zoeken 

hebben we een plekje gevonden in dierenpark Meerzoo 

Later in het jaar kregen we een heel bijzondere trekvogel binnen. De 

vogel was tegen een raam gevlogen maar gelukkig gevonden door de 

bewoners van het huis. De versufte vogel bleek een Beflijster te zijn. In 

de opvang kwam de vogel in een warme couveuse redelijk snel weer bij 

en na enkele dagen konden we hem weer loslaten zodat de vogel zijn 

reis kon vervolgen. 

Jagers en roofvogels gaan niet altijd goed samen en het komt voor dat 

een onsportieveling zo’n vogel dan probeert uit te schakelen met zijn geweer. 

Dit overkwam ook een Buizerd die zo’n zogenaamde jager in zijn handen had. Het dier 

was bij nader onderzoek te zwaar gewond waardoor de dierenarts hem moest laten 

inslapen. 

Ooievaars nemen gelukkig weer in aantal toe en het Rivierengebied is een gebied waar 

veel ooievaars broeden. Door de droge zomer is voedsel niet altijd in voldoende mate 

voorhanden en het kan dan gebeuren dat de jongste ooievaars uit het nest worden 

gekieperd om de sterkste te laten overleven. In Rijswijk (Gld) overkwam dit een stel 

ooievaars aan de dijk bij de pont naar Wijk bij Duurstede. Uiteindelijk zat er nog slechts 

één jong in het nest dat er ook nog eens slecht aan toe was. Met hulp van de 

brandweer is het jong met de hoogwerker uit het nest gehaald en overgebracht naar 

onze opvang. In augustus was de vogel klaar om uit te vliegen en samen met de jonge 

ooievaars uit het nest achter ons huis is deze vogel de wijde wereld ingetrokken. 

Als laatste bijzondere gast hebben we een Tapuit in onze 

opvang gehad. Deze vogel kwam in mei in de opvang als 

raamslachtoffer. Het is dan altijd spannend om af te moeten 

wachten hoe groot de schade is maar gelukkig liep het bij 

deze vogel ook weer goed af zodat we hem na enkele dagen 

herstel en een behandeling met pijnstilling weer de vrijheid 

konden geven. 

 

 

05. Nieuwe ziekten bij vogels en zoogdieren 

 

Sinds enkele jaren zien we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ziekten onder 

vogels en zoogdieren.  

Usutu virus bij merels 

Al sinds enkele jaren kregen we wel eens volwassen merels binnen met afwijkende 

symptomen. Deze vogels zaten bol en hadden een gedraaide nek alsof ze aangereden 

waren door een auto of tegen een raam waren gevlogen en altijd trad de dood na korte 
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tijd in. Geruime tijd konden we maar niet ontdekken wat deze vogels mankeerden totdat 

we weer een keer overleg met onze vaste dierenarts hadden en samen met haar kwam 

de duidelijkheid. Op een bepaald moment konden we de vogels met de specifieke 

symptomen insturen naar het Erasmus MC voor onderzoek en hieruit bleek dat de 

dieren zonder uitzondering leden aan het dodelijke Usutu virus dat door steekmuggen 

wordt overgebracht.  

Uit het onderzoek is vast komen te staan dat Usutu virus, wat van oorsprong afkomstig 

is uit Afrika en via Italie, Oostenrijk en Duitsland onze richting is opgekomen, bij merels 

in Nederland sinds 2016 definitief voorkomt. In onze omgeving zijn met name merels 

erg gevoelig voor dit virus en we zien dat de populatie merels al enkele jaren drastisch 

is afgenomen. Uit onderzoek is bekend dat in beperkte mate ook Mezen, Zanglijsters en 

Huismussen besmet kunnen worden met Usutu virus. Als we nu merels binnen krijgen 

met Isutu symptomen worden deze dieren direct geëuthanaseerd omdat genezing 

onmogelijk is. 

 

Botulisme bij watervogels 

Niet nieuw maar door de warme zomers krijgen we met enige regelmaat watervogels 

binnen met botulisme symptomen. Hoewel deze aandoening de naam heeft altijd 

dodelijk te zijn, is genezing wel degelijk mogelijk. De symptomen van de besmette 

dieren zijn het gevolg van giftige stoffen (toxines) die de bacterie Clostridium botulinum 

in het lichaam van het besmette dier produceert. 

Botulisme onder watervogels komt vrijwel altijd op dezelfde plekken voor en uit 

(stilstaand)water met een relatief hoge temperatuur dat tevens eiwitrijk maar 

zuurstofarm is. De giftige stoffen veroorzaken spierverlamming waardoor de besmette 

dieren zich niet meer kunnen verplaatsen en voeden en vaak in het water sterven. 

Daarmee is de cyclus rond en vindt herbesmetting plaats. 

Door snel ingrijpen zijn besmette dieren in een vroeg stadium goed te redden. Daar is 

echter wel een intensief zorgtraject voor nodig en als die kennis ontbreekt of de 

bereidheid daartoe er niet is, loopt het alsnog verkeerd af voor het dier. 

In onze wildopvang worden botulisme dieren altijd ditect warm gezet en daarna volgt 

een zeer intensief behandeltraject. Door deze behandelingswijze zijn veel besmette 

dieren alsnog te redden. Het is echter van cruciaal belang dat verdachte dieren zo snel 

mogelijk gevangen worden en direct naar onze opvang worden overgebracht voor een 

deskundige behandeling. Worden ze weggezet en overgebracht “als er tijd is” of vallen 

dieren in ondeskundige handen, dan is het vrijwel altijd te laat en/ of sterft het dier. 

 

VHD  (Viral Haemorrhagic Disease) bij konijnen 

 

De laatste twee jaar komt het steeds vaker voor dat de jonge wilde konijnen in de 

opvang na weken van intensieve zorg van het ene op het andere moment futloos 
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worden en letterlijk onder je handen sterven. Ook hiervan wisten we aanvankelijk niet 

wat de oorzaak van deze sterfte was totdat ook hier onze vaste dierenarts de oplossing 

bracht en via onderzoek kon vaststellen dat het hier ging om eveneens een nieuw virus 

onder konijnen, VHD.Uit analyse van meldingen blijkt dit virus sinds december 2015 in 

Nederland voorkomt en zich inmiddels razendsnel over heel Nederland heeft verspreid. 

Van dit virus zijn twee varianten bekend, VHD 1, waar gericht tegen is te enten en VHD 

2. Afgaand op symptomen is niet te zeggen met welke variant je te maken hebt. 

Om de kans op besmetting en sterfte in de opvang te verkleinen enten we onze jonge 

wilde  konijnen voor de zekerheid nu wel preventief. Dit kan pas vanaf het moment dat 

ze daarvoor het juiste gewicht of leeftijd hebben  

 

06. Donateurs 

In 2018 had de Wildopvang 40 vaste donateurs bestaande uit particulieren, dieren- 

beschermende organisaties en andere organisaties die betrokken zijn bij dierenwelzijn. 

Veelal doneren particulieren na het brengen van een gevonden dier éénmalig in de pot.  

 

07. Organisatie van de stichting 

De organisatie van Stichting Al wat leeft onder de Regenboog en de Wildopvang “Onder 

de Regenboog”  bestaat uit: 

• Bestuur 

• Beheerder 

• Vrijwilligers als dierverzorgers 

• Vrijwilligers voor technische ondersteuning 

De dierverzorgers en de vrijwilligers als technische ondersteuning zijn bijna allemaal 

multifunctioneel doordat ze tevens schoonmaken, alle voorkomende klussen doen, de 

registratie of ander computerwerk doen terwijl 1 vrijwilliger de boekhouding verzorgt. 

Al vele jaren kunnen we bij nacht en ontij een beroep doen op onze vaste dierenarts 

van dierenkliniek De Ruwaard, Marielle van Zeijl in Oss.  

 

08. Samenstelling van het bestuur 

Vanaf de oprichting van Stichting Al wat leeft onder de Regenboog op 23 april 2008, 

bestaat het bestuur uit 3 personen: 

• Mevrouw S.M. Hoogland- van Dissel, voorzitter 

• Mevrouw H.K.E. Hoogland, vice- voorzitter en penningmeester 
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• De heer J.G.R. Hoogland, secretaris 

Het bestuur wordt ondersteund door enkele technische vrijwilligers. IT ondersteuning 

wordt gegeven door mevrouw A. de Vos. De boekhouding wordt verzorgd door 

mevrouw E. de Nijs. 

Praktiserend dierenarts mevrouw M. van Zeijl geeft diergeneeskundige ondersteuning 

en ondersteuning ten aanzien van dierenwelzijn.  

09. Vrijwilligers 

Zonder het enthousiaste team van onze vrijwilligers kan de Wildopvang niet bestaan. Al 

onze vrijwilligers zetten zich vol overgave in om de dieren in ontvangst te nemen, 

mensen te woord te staan, dieren te verzorgen en de verblijven te verschonen. 

Daarnaast besteedt het technisch team veel tijd en energie aan het onderhoud en 

vervanging van de verblijven. Het bestuur is dankbaar voor deze geweldige support en 

de goede teamspirit die er altijd heerst. 

Wij streven ernaar om op werkdagen en zaterdag elke dag met 3 personen de opvang 

te runnen en op zondag met twee. Hoewel het steeds beter gaat lukt dit nog niet altijd 

waardoor de privé input erg hoog blijft. Daarom moet de Wildopvang voortdurend de 

publiciteit zoeken om het aantal vrijwilligers op peil te houden. 

 

10. Overige activiteiten 

Het jaar 2018 heeft weer in het teken gestaan van reparaties en onderhoud, verbetering 

en verdere professionalisering van de opvang. De opvang voldoet ruimschoots aan het 

kwaliteitsprotocol van de VOND en de vergunningseisen zoals afgegeven door de 

Provincie Gelderland. 

Het jaar 2018 begon traditioneel met een gourmet avond voor alle vrijwilligers met hun 

partner. Om de kosten laag te houden is deze avond in de woning van de voorzitter 

gehouden. Alle vrijwilligers zijn hierbij welkom met hun partner om gezellig en 

ontspannen bij te praten en vooral om elkaar nog beter te leren kennen. Voor de 

partners is dit een unieke mogelijkheid om te zien wat er allemaal gebeurt en waar hun 

wederhelft bij betrokken is. 

De deelname van de voorzitter aan de Nijmeegse vierdaagse in juli en de extra inzet 

van de vrijwilligers die daarvoor nodig was, is aanleiding geweest voor een spontane 

BBQ waarbij ook de partners aanwezig waren. Zonder de extra inzet van de vrijwilligers 

was deelname namelijk onmogelijk geweest omdat de Wildopvang nu eenmaal niet 

even dicht kan.  

In maart 2018 heeft de Wildopvang weer meegedaan met NL Doet. Met enkele externe 

vrijwilligers is op die dag voornamelijk onderhoudswerk verricht. 
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11. Contracten met de gemeenten   

Wildopvang “Onder de Regenboog” werkt hoofdzakelijk in de Boven- en Beneden 

Betuwe. In dit gebied liggen o.a. de gemeenten Tiel, Buren, Neder Betuwe  en 

Lingewaal.  

Van geen van deze gemeenten uit het werkgebied van Wildopvang Onder de 

Regenboog werd enige financiële ondersteuning ontvangen en er zijn geen contracten 

afgesloten.  

 

12. Beleidsplannen 

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er geen vorderingen ten aanzien van 

beleidsplannen. Door onze beperkte middelen is het onmogelijk om een meerjarige 

begroting op te stellen. Dankzij particuliere input en input van bedrijfsleven, de input van 

DierenLot en onze privé bijdrage, kan de Wildopvang blijven draaien maar de 

Dierenbescherming blijft structureel in gebreke als het gaat om financiële 

ondersteuning. Pas als de financiële situatie verder verbetert, zal het mogelijk zijn om 

meer met de toekomst bezig te zijn. 

 

13.  Public Relations 

In 2018 heeft de Wildopvang met name via Facebook aandacht gekregen.  

Op Facebook wordt zeer regelmatig wetenswaardig nieuws gemeld over de opvang en 

daar is ook een interactieve communicatie met belangstellenden. Via Facebook wordt 

gemeld dat heel veel van de berichten binnen 24 uur door één van onze moderators 

wordt beantwoord.  

Vooral met dit laatste medium bereiken we een groter publiek. De website wordt ook 

veelvuldig bezocht. Het drukken van een boekje is erg kostbaar en we hebben besloten 

het bedrag een andere bestemming te geven, direct in het belang van de dieren. 

Waar mogelijk proberen we onder de aandacht te komen van de media. 

 

14. Administratie 

Omdat de opvang van wildinheemse vogels en zoogdieren onder de Flora- en Fauna 

wet valt is ook Wildopvang “Onder de Regenboog”  verplicht om een aantal zaken met 

betrekking tot de opvang van inheemse wilde vogels te registreren. Sinds een aantal 

jaren doet de opvang dit in een zelf ontwikkeld Excel programma. Dit programma biedt 

de mogelijkheid om alle data  gedetailleerd te rapporteren. 
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De boekhoudkundige administratie van de Wildopvang is dankzij de inzet van een vaste 

vrijwilliger uitstekend in orde. Een van de vrijwilligers heeft zich beschikbaar gesteld om 

de boekhouding te verzorgen en dat heeft ertoe geleid dat we nu een mooi en duidelijk 

jaarverslag over de laatste 7 jaar hebben kunnen opstellen. 

 

15.  Renovatie/ verbeteringen 

Het verbeteren van de voorzieningen van de opvang is een continu proces. Daarom zijn 

er ook in 2018 continue verbeteringen en aanpassingen aangebracht. Hierdoor is de 

opvang uitgebreid met sluizen voor alle rennen voor het uitwennen van kleine 

zangvogels en duiven en is er nog weer een grote sluis gekomen die tevens als uitwen 

ruimte gebruikt kan worden voor eenden en zwanen. Bijna alle buitenverblijven zijn nu 

permanent overdekt doormiddel van polyacryl kanaalplaten. Zelfs bij de zwaarste storm 

blijven deze platen stabiel op hun plaats liggen zonder dat we tegen het verwaaien 

verzwaring aan moeten brengen. Voor de vogels geeft dit heel veel rust. Het zou dus 

erg fijn zijn als de laatste volières ook afgedekt kunnen worden met deze soort 

dakplaten. 

In de Quarantaine ruimte is een nieuw blok met 2 x 3 kleine opvang units voor 

verpleging van jonge- of gewonde vogels beschikbaar gekomen.  

Ten behoeve van intensieve zorg is er nog een grote couveuse aangeschaft. 

Tot slot hebben we een gebruikte wasmachine en wasdroger gekregen voor het 

reinigen en drogen van de doeken waarop de dieren gehuisvest worden. 
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16. Resultaatrekening 2018 in euro’s 

 

 

Na enkele jaren een beetje een positief te hebben gedraaid zakken we nu weer 

structureel terug in de rode cijfers. Zoals meermalen is opgemerkt is het stoppen van de 

kledingactie als gevolg van het beleid jegens onze opvang van regionale afvalverwerker 

AVRI  “killing” voor onze opvang. 

De schade valt nog enigszins mee omdat we onze voerkosten relatief laag kunnen 

houden door schenkingen van voer door een groot distributiecentrum en door gebruik te 

maken van aanbiedingen door DierenLot en dankzij grote donaties van hen. 

Tevens hebben we dankzij onze technische vrijwilligers dierenverblijven goedkoop 

kunnen opknappen en onderhouden. 

Helaas zien we de inkomsten uit donaties duidelijk afnemen.  

Het aantal opgevangen dieren zonder dat er net als voorgaande jaren een realistische 

financiële vergoeding tegenover staat blijft een punt van zorg. 
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Gemeenten en Dierenbescherming blijven onverminderd in gebreke bij het financieel 

ondersteunen van onze Wildopvang. 

 

 

17.  Ondertekening jaarverslag 

 

Eck en Wiel, 12 oktober 2018 

Bestuur: 

Voorzitter   Vice-voorzitter/ penningmeester  Secretaris 

 

 

Mevr.S.M.Hoogland  Mevr. H.K.E.Hoogland   dhr. J.Hoogland 

 

 


