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Eck en Wiel, 15-07-2022
Beste dierenvriend/ donateur,
Hier is de beslissing gevallen, hoe moeilijk ook, na 28 jaar gaat de wildopvang
voor een groot deel dicht.
Bij gebrek aan genoeg hulp op allerlei fronten, zoals vrijwilligsters/vrijwilligers
en doordat mijn eigen gezondheid te wensen overlaat, ik word tenslotte ook 68
dit jaar, kunnen wij deze drukte niet meer aan.
We draaien zeer lange dagen op geheel vrijwillige basis, niemand werkt hier voor
een salaris. We hebben een klein team vrijwilligers/sters waarvan de meesten er
al vele jaren zijn. Zij vallen zoveel mogelijk voor elkaar in of komen extra. Hen
ben ik zeer dankbaar, zonder deze vrijwillige hulp begin ik niets!! Maar ook zij
zijn een wel eens weg, ziek of op vakantie en het breekt een keertje op dat je
geen privé tijd hebt en dat er daar door (veel) mensen geen rekening wordt
gehouden.
De dieren die hier nog verblijven, blijven we natuurlijk verzorgen totdat zij de
vrijheid weer in kunnen in goede gezondheid.
Voorlopig gaan we wel door voor hazen, konijnen, marters, eekhoorns, vossen,
zwanen, roofvogels en uilen en we blijven dependance voor de ooievaarsopvang in
Herwijnen. We kijken of dit te doen is tot de herfst.
Heeft u dus een dier/vogel wat hulp nodig heeft maar hier niet meer terecht
kan, dan zijn er wat verder weg opvangen met de nodige ontheffingen, want
bedenk wel dat u als particulier inheems wild niet langer dan 12 uur bij u mag
houden.
Maak wild aub niet mak of tam hoe schattig een diertje ook is…… u biedt dan
eigenlijk geen hulp maar maakt dat het dier nooit meer op een normale/ sociale
manier in de natuur kan leven tussen soortgenoten. En in zijn 1-tje in een
kooi(tje) of in de huiskamer is dieptriest en is feitelijk dierenmishandeling.

Heeft u een dier gevonden wat hulp nodig heeft en kunt u het zelf wegbrengen,
dan kunt u bellen met:
•
•
•
•
•

Vogelopvang Rotsoord in Utrecht
Wildopvang Avolare in Doorwerth
DAN in Nijmegen
Egelopvang Papendrecht
Opvang Soest/ Eemland

030 251 7255
085 078 5005
024 355 0222
088 343 7230
035 603 2844
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