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Legaten en schenkingen 
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BELASTINGTIP 

Doe een periodieke schenking! 

Als je zoals de meeste donateurs elk jaar aan dezelfde goede doelen schenkt, 

kun je belastingvoordeel behalen. Normaal zijn giften pas aftrekbaar boven een 

drempel van 1 procent van je inkomen. Maar zogeheten periodieke giften, giften 

gedurende minimaal vijf jaar, zijn vanaf de eerste cent aftrekbaar. Met een 

document dat je kunt downloaden vanaf de site van de Belastingdienst leg je 

een periodieke gift vast. Dus geef je elk jaar aan dezelfde fondsen, laat deze 

giften dan vastleggen. En u bespaart en dient het goede doel! 

Vaak worden we gebeld en mensen zoeken telefonische hulp omdat ze een 

gewond of ziek dier hebben gevonden. We zijn niet altijd in staat om meteen de 

telefoon kunnen beantwoorden. Wij zijn dan druk bezig de dieren te verzorgen die 

in de opvang zitten. Heeft een dier hulp nodig of heeft u een dier gevonden neem 

dan contact op met u lokale dierenambulance. 

Wij hopen dat u ons ook dit jaar weer wil ondersteunen. Elk bedrag is welkom en 

we kunnen het goed gebruiken. Wij danken u vast voor uw blijvende steun. 

Vermeld bij uw donatie/gift altijd uw volledige naam, adres en woonplaats. Dit 

i.v.m. het versturen van ons infoblad naar het juiste adres. 

 

KLEDINGACTIE 

U kunt nog steeds bij onze oude kleding, schoenen en textiel inleveren. 

De oranje container staat voor op het terrein.  

Van de opbrengst die we van Stichting Dierenlot krijgen betalen we een deel 

van de medicatie. 

Dus denk aan ons als u de kledingkast opruimt 

 

  



VOORWOORD 
 

In 2018 zijn er meer dan 6000 dieren bij de Toevlucht binnen gebracht. 

Veel door dierenambulance Amsterdam en Ronde Venen/Amstelland maar 

ook door de dierenambulance Vianen en e.o. Ook is er een 

samenwerkingsovereenkomst met Stichting Dierennoodhulp Flevoland die 

vele zoogdieren brengt. 

Gezien de aard van sommige verwondingen kunnen we helaas niet alle 

slachtoffers redden. Toch lukt het ons met intensieve verzorging een groot 

aantal dieren in de juiste conditie te brengen om ze weer los te laten in de 

natuur, want dat is het doel waar we naar streven. 

Wij kunnen ons werk alleen doen met steun van gemeentes, fondsen, 

stichtingen en donaties. We zijn blij met elke steun die we krijgen. 

Het is al vaker gezegd, maar we kunnen niet zonder vrijwilligers. 

DANK JULLIE WEL !!!!!! 

De Toevlucht is blij met een geweldig team vaste medewerksters. Die zich 

blijven ontwikkelen en regelmatig naar trainingen/workshops gaan. Dit jaar 

zelfs weer terug naar de schoolbanken om een diploma vakbekwaamheid 

vogels te halen, wat per 1 januari 2020 verplicht is als je tropische vogels 

opvangt. 

Ook dit jaar zijn er weer grote plannen, zo zijn er nieuwe 

quarantaineruimtes nodig en ook is de kas aan vervanging toe. We hopen 

het financieel rond te krijgen. 

Graag nodigen we iedereen uit om op zaterdag 15 juni naar de jaarlijkse 

open dag te komen: dé gelegenheid om te komen kijken wat er allemaal 

gebeurt op de Toevlucht. We hopen dat u langs komt. 

 

 

 

 



JAARWERKVERSLAG 2018 

Januari 

Na een druk jaar is het nieuwe jaar rustig begonnen 

met een enkele duif. Door het zachte weer zijn er 

nog veel egels wakker die we dan ook regelmatig 

binnen kregen. De teller staat op 72 egels die bij de 

opvang overwinteren; het zijn vooral egels die we 

afgelopen jaar als jong hebben binnen gekregen en 

die nog niet op het juiste gewicht waren om in 

winterslaap te gaan. Ons streefgewicht voordat een 

egel in de natuur wordt uitgezet ligt rond de 700 

gram. Ook verschillende soorten vleermuizen overwinteren in de opvang. 

Het jaar begon wel goed: we mochten bij 

Stichting Dierenlot onze ambulance 

helemaal vol laden met verschillende 

soorten dierenvoer, vooral vogelvoer.  

 

 

 

 

  

                                                                                   

                                                          

 

 

Half januari raasde er een zware storm over 

Nederland waardoor het hele land plat lag. Bij ons 

werden enkele dakplaten los gerukt De vogels die er 

zaten waren geschrokken, maar omdat ze in dichte 

kooien zaten misten we geen dieren. De kas werd 

weer gerepareerd, maar is 22 jaar geleden als 2e hands aangekocht en is nu zo 

langzamerhand wel aan vervanging toe.  

 

Door omstandigheden zaten de ganzen die al jaren in de gemeente Diemen zaten niet 

meer op hun veilige plek. We hebben bemiddeld om ze te verplaatsen naar een veilige 

plek. Ze zijn weggevangen en naar de Toevlucht gebracht. Ze hebben bij ons een maand 

gezeten. In samenwerking met Duurzaam Fauna Advies is er een plek voor ze gevonden in 

een park in Amsterdam-Noord waar ze nu onder toezicht en zonder verdere uitbreiding 

van de groep veilig hun oude dag kunnen slijten.     

 



 

Februari 

 

Begin februari 

kwamen de eerste 

jonge hazen binnen 

uit verschillende 

gebieden. Deze 

werden gebracht 

door 

Dierenambulance 

Amsterdam, 

Stichting 

Dierenambulance 

Noord-Holland Zuid 

en 

Dierenbescherming 

regio Noord-West. 

Vaak worden jonge hazen ten onrechte meegenomen omdat mensen denken dat ze door 

de moeder verlaten zijn. Jonge haasjes verstoppen zich na hun geboorte in het hoge gras. 

De moeder haas komt een uur na zonsondergang haar jongen voeden. Als een wonder in 

de natuur vinden moeder en jonge haas de geboorteplek weer terug om daarna weer te 

verdwijnen tot de volgende dag. 

Als er wat met de moeder gebeurt nemen tantes die jongen in de buurt hebben liggen de 

voeding over. Het is ook niet waar dat haasjes die door mensen zijn aangeraakt verstoten 

worden. 

Mocht het terrein volkomen vernietigd worden, dan kan het jonge haasje beter naar een 

opvang. Ook als het gewond is natuurlijk 

Advies: laat jonge haasjes zitten waar je ze vindt. 

 

We kregen een super leuke presentatie van 

Anneke Blokker, stadecoloog in de Gemeente 

Amsterdam, die veel van vleermuizen weet. 

We hebben weer een hoop bijgeleerd. Er zijn 

ongeveer 20 soorten vleermuizen in 

Nederland, waarvan er 8 in Amsterdam 

voorkomen. Er leven wel 40.000 vleermuizen in 

de stad, die jaarlijks heel wat insecten eten. De 

vleermuis is een beschermd diersoort en hun 

nesten mogen niet verstoord worden.  

 

 



Ook hebben we deze maand nog een vos binnen gekregen die was aangereden. Hij is na 2 

weken weer losgelaten in de buurt waar hij gevonden was. Er was een nieuw huisje 

gevonden voor enkele grasparkieten. Ook hebben we nog twee jonge nijlganzen binnen 

gekregen en een eend met een vishaak in zijn tong. De haak hebben we vakkundig 

verwijderd en na een kleine antibioticakuur kon hij weer losgelaten worden 

 

 Maart 

De maand begon leuk, 1 maart is nationale 

complimenten dag. Stichting Dierenlot 

kwam langs met een verrassing: de volgers 

van de Facebookpagina vonden dat de 

Toevlucht een compliment verdiende. We 

kregen een bos bloemen en een cheque van 

250 euro van stichting Dierenlot. 

 

Begin maart was een hele koude periode 

waardoor we veel verzwakte vogels binnen 

kregen, zoals dodaars, wintertalingen, 

watersnip, houtsnip, bokje, futen, 

aalscholvers en reigers. Gelukkig konden de 

meesten na een korte verblijf weer snel 

losgelaten worden. Ook de 

bij ons overwinterende 

egels kregen extra stro in 

hun slaapplaats. We kregen 

spontaan van verschillende 

mensen een voerdonatie 

waar wij hartstikke blij mee 

waren!  

 

  

 

 

 

Er kwam een egel binnen die onder de 

schurft zat, na een lange en intensieve 

behandeling van meerdere weken ging het 

beetje bij beetje beter met de egel. We 

konden de egel gelukkig uiteindelijk loslaten 

in de vrije natuur.                                                         

Er werd een aalscholver binnen gebracht die 

vast had gezeten in een muskusrattenklem. 



Nadat hij bij een dierenarts was onderzocht 

mocht hij bij ons nog een nachtje bij komen. 

Hij kon snel weer los. De aalscholver had geen 

verwondingen aan zijn avontuur over 

gehouden. We krijgen elk jaar wel enkelen 

van deze soort binnen. Hun snavel is 

bijzonder sterk en scherp, dus bij het 

hanteren altijd stevige handschoenen aan. 

Ook dit jaar is het hele team weer op cursus 

hulpverlenging geweest, maar dan voor 

mensen, zodat we behalve het dier ook de 

mens kunnen helpen.  

 

April 

 

Afgelopen winter hebben er rond de 70 

egels en ongeveer 15 vleermuizen bij ons 

overwinterd. Ze begonnen deze maand 

allemaal uit hun winterslaap te komen en 

na een controle konden ze terug naar de 

natuur. Ook zijn er verschillende vogels 

zoals meerkoet, waterhoen, snippen, 

fazant ,zwanen en duiven losgelaten. 

We kregen een hele groep jonge ganzen 

binnen waarvan de ouders zijn overleden 

nadat ze zijn aangereden op de snelweg. 

Gelukkig waren de jongen ongedeerd en 

konden ze snel gevangen worden door de dierenambulance Amsterdam.  

 

Behalve de jonge ganzen 

kregen we ook twee jonge 

steenmarters en onze 

eerste jonge vos binnen via 

de  

dierenambulance Leiden, 

nadat hij twee keer een 

centrum was ingelopen. Na 

meerdere pogingen door 

Staatsbosbeheer om hem 

terug te plaatsen is hij 

uiteindelijk meegenomen 

en naar ons gebracht.  

 



Op 21 april bezochten 

we weer r de landelijke 

bijeenkomst 

dierenhulpverlening van 

Stichting Dierenlot.  Voor 

een gekke foto ,was daar 

een stand met verkleed 

spullen. Onze ambulance 

kreeg weer zijn 

zomerbanden en werd 

goedgekeurd. En je kon 

de hele dag presentaties 

volgen van verschillende 

dierenorganisaties. Ook 

de lunch was weer van goede kwaliteit Mei 

 

Het jonge-vogelseizoen was echt los gebarsten. In een 

week tijd kregen we rond de 70 jonge kool- en 

pimpelmezen, maar ook huismussen, spreeuwen, 

merels, meerkoeten en honderden jonge eendjes 

binnen. En alles wil elk half uur eten. En dat gaat van 

 s’ morgens 6 tot s’ avonds 12 uur door. 

 

Ook bleven de jonge zoogdieren binnen komen, zoals 

11 jonge vossen, 3 steenmarters, wilde konijnen, 

eekhoorns en hazen. Ook kregen we met regelmaat 

volwassen egels binnen die slecht uit hun winterslaap 

zijn gekomen. Het werd per dag drukker en vooral de 

zoogdieren werden door verschillende 

dierenambulances gebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De zoogdieren worden o.a. gebracht door  

Stichting dierennoodhulp Flevoland, Dierenambulance Alkmaar DANK, Dierenambulance 

& Vogelasiel regio Leiden, Stichting Dierenambulance Noord-Holland Zuid, Dieren Alarm 

Centrale,  Dierenambulance Amsterdam, Dierenambulance Midden Nederland, Stichting 

dierenambulance Purmerend e.o., Dierenambulance Gooi- en Vechtstreek, 

Dierenbeschermingscentrum Amersfoort, Dierenambulance Vianen en omstreken en 

huisdierenmeldpunt Utrecht. De Dierenambulances Amsterdam en Dierenambulance de 

Ronde Venen / Amstelland brengen hoofdzakelijk vogels. Allen bedankt  voor de 

eventuele eerste hulp en voor het brengen. 

José Dekker heeft een presentatie over dassen gegeven aan het personeel en vrijwilligers. 

We hebben weer allemaal nieuwe dingen geleerd en we waren er heel blij mee! 

 

We kregen ook onze eerste verzwakte 

gierzwaluw binnen. Na een paar dagen 

aansterken kon hij weer los.  

De gierzwaluw overwintert in Afrika en komt in 

het voorjaar weer terug naar Nederland. Ze eten 

duizenden insecten per dag. Ze broeden onder 

dakpannen, dakgoot, achter de regenpijp of 

zomaar in een gat in een muur. Meestal komen 

ze elk jaar terug naar hun oude nest. Eten, 

drinken en slapen, alles gebeurt in de lucht. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 mei was de dag van de stagiaires. Zoals de meeste opvangen kan de Toevlucht ook niet 

zonder stagiaires. De Toevlucht is een erkend stagebedrijf! Twee van onze vaste 

medewerkers, Roxina en Kelly, zijn beiden als stagiaires bij de Toevlucht begonnen, maar 

werken inmiddels al weer heel wat jaartjes bij ons. 

Alle stagiaires van de afgelopen jaren: Bedankt voor jullie hulp en inzet, we hopen dat 

jullie veel geleerd hebben.  

De dierenambulance Amsterdam bracht een konijn met een flinke ontsteking aan zijn 

achterpoot. De wond moest elke dag schoongemaakt worden.  

Via Stichting Dierenlot konden we bij Kivo petfood in Veldhoven diepvriesvlees ophalen. 

Dat konden we goed gebruiken voor alle jonge vleeseters zoals de vossen en marters. 

We zijn altijd blij met voerdonaties!! 

 

Juni 

 

Deze maand is het nog steeds druk met jonge vogels 

en zoogdieren die dagelijks worden binnengebracht 

door verschillende dierenambulances en 

particulieren. 

Zo werd er ook weer een jonge eekhoorn 

binnengebracht via de Dieren Alarm Centrale uit de 

gemeente Almere. De eekhoorn was erg verzwakt 

en zat onder de vliegeneitjes. Nadat de vliegeneitjes 

waren verwijderd kreeg hij ook vocht toegediend en 

werd in de couveuse geplaatst. Aan het einde van de 

maand konden alle jonge eekhoorns naar het 

buitenverblijf om te oefenen met klimmen en lekker 

te kunnen spelen, zodat ze zich kunnen 

voorbereiden op hun leven in de vrije natuur.  

 

 

De Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. 

bracht begin deze maand een jonge, zwakke 

hermelijn. De hermelijn is familie van de 

marterachtige en is groter dan een wezel. Ze 

hebben een lange staart met een zwarte pluim. 

Ze hebben een zomer- en wintervacht en 

kunnen in de winter geheel wit worden. Het is 

een echt roofdier dat jaagt op muizen, ratten en 

zelfs konijnen. Maar de hermelijn wordt zelf 

bejaagd door de havik en vossen. 

 

 

 



Ook hadden we deze maand weer onze 

jaarlijkse doorspoelavond voor de nieuwe 

medewerkers van de dierenambulance 

Amsterdam. Deze avond word ze geleerd 

om botulismeslachtoffers door te spoelen 

met een sonde en vers water. 

Botulisme is een bacterie die in warme 

zomers vanuit de modder aan de 

oppervlakte komt drijven. Omdat 

watervogels de continu water drinken 

vallen ze als eerste aan de ziekte ten prooi. 

Het veroorzaakt verlamming aan spieren, 

waardoor ze hun nek niet meer over eind kunnen houden en zo kunnen verdrinken. Door 

meteen met de behandeling te beginnen vergroot je de overlevingskans van het dier. 

Er werd geoefend op reeds overleden dieren. 

 Er zijn weer verschillende vogels losgelaten, onder andere eenden die als pul waren 

binnen gebracht, waterhoen, torenvalk, sperwer en drie egels. We waren druk bezig met 

de voorbereidingen voor onze jaarlijkse open dag. (verslag verder in het blad) 

 

Juli 

 

Door de hete en droge zomer hadden de dieren in de natuur het erg moeilijk. Een schotel 

water neerzetten in de tuin was dan ook geen overbodige luxe. De egels hadden het ook 

erg moeilijk. We kregen dagelijks uitgedroogde en hongerige egels binnen die niet genoeg 

voedsel konden vinden doordat er haast geen slakken en wormen waren. 

 

Jaarlijks krijgen we vooral veel watervogels binnen die verstrikt zitten in visdraad of 

vishaken.  Zo ook een verzwakte mantelmeeuw. De vishaak zat in zijn poot en de draad 

om zijn snavel en vleugel. Het was een hele klus alles te verwijderen, maar het is gelukt 

 

We hadden verschillende nesten met jonge wilde konijnen binnengekregen; de meeste 

nesten waren opgegraven tijdens graafwerkzaamheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De drukste tijd 

met jonge 

eendjes was 

voorbij, maar 

toch kregen we 

nog steeds jonge 

pullen binnen. 

Ook kregen we 

deze maand een 

ooievaar die in 

het water was 

gevallen; na een 

paar dagen bed 

en breakfast kon 

zij snel weer 

losgelaten 

worden. 

Deze maand hadden we 5 buizerds in de opvang, om verschillende redenen. Eén was er in 

een sloot gevallen, één tegen een raam, en een ander was mager en verzwakt. Ze zijn alle 

vijf goed bijgekomen en zullen nadat ze geringd zijn ze losgelaten. 

De buizerd was in de jaren zestig bijna uitgestorven door het gebruik van pesticiden, maar 

gelukkig gaat het vandaag de dag weer helemaal goed met de buizerd. Het is een echte 

alleseter, van muizen, mollen, konijnen maar ook kikkers, insecten en kleine vogeltjes. 

Het zijn daarnaast ook aaseters, meestal van verkeersslachtoffers, en omdat ze dan dicht 

langs de weg zitten worden ze zelf ook vaak aangereden. 

Er werden ook jonge zwanen van verschillende leeftijden gebracht die alleen, zonder 

ouders rondzwierven.  

  



Augustus 

 

Begin van de maand zijn er 

opnieuw verschillende vogels 

losgelaten, onder meer eenden, 

meeuwen en visdiefjes, 

scholeksters, kap-, zilver- en 

kleine mantelmeeuwen. Ook 

hebben we een groep konijnen 

losgelaten die we met de fles 

hadden grootgebracht.              

Er werden 2 verzwakte ooienvaars binnengebracht. Deze maand hadden we een tweede 

training hoe om te gaan met botulisme, voor de dierenambulance Ronde 

venen/Amstelland,  dierenambulance Amsterdam en onze eigen vrijwilligers. Ondanks de 

regen was de opkomst groot en werd het een succes.               

De periode van jonge egels was begonnen. We kregen moederegels met jongen binnen 

die waren verstoord tijdens het opruimen van de tuin. Ook kwam er een zwangere egel 

binnen die 2 dagen later bij ons was bevallen van 5 gezonde jonge egels.  

 

We kregen een jonge meeuw met een ernstig 

gebroken poot. De voet was niet meer te 

redden, maar omdat een meeuw goed kan 

overleven zonder voet is in overleg met de 

dierenarts de meeuw geopereerd. De operatie 

is uitgevoerd door onze eigen dierenarts 

Marno Wolters bij Dierenkliniek & 

Kattentrimsalon Europaplein. 

 

 

 

 

 



 September 

  

Het is volop egelperiode. Dagelijks worden er jonge 

egels binnen gebracht, om verschillende redenen. Ze 

hun moeder kwijtgeraakt, verzwakt, verstrikt in 

netten, met schimmel en onder de parasieten: 

schurft, maden, vliegeneitjes, teken en vlooien. We 

zaten al snel ruim boven de 100 egels. Ook door de 

lang aanhoudende droogte werden er ook meer 

egels binnen gebracht dan normaal. Ook krijgen we 

regelmatig uitgedroogde vleermuizen.  

 

Ambulances brengen een aantal heel jonge 

bunzingen, die we met succes groot brengen, 

met de fles en speciale melk. Het bekende 

spreekwoord gaat echt op. Want bij het 

oppakken om de dieren te flessen komt de 

odeur los en stinken ze dan als een ….  
 

 

 

 

Er werden verschillende vogels gebracht met botulisme, die we om het uur moesten 

behandelen met een sonde en water.  

Gelukkig konden er weer een heleboel dieren losgelaten worden, zoals goed doorvoede 

egels, konijnen, bunzingen, vossen en eekhoorns, een aantal vogels en twee buizerds.  

Ook dachten vele mensen weer aan ons met een voerdonatie en een enorme 

melkdonatie speciaal voor de zoogdieren. Bedankt! Het is kostbaar spul en er gaat ook 

heel wat door heen met al die jonge zoogdiertjes, zelfs de leverancier van de poedermelk 

heeft mee gesponsord. 

 

Deze maand hebben we helaas afscheid 

moeten nemen van één van onze 

dierenartsen, Shaul Hoexter, die de 

Toevlucht heeft bijgestaan en gesteund 

sinds de beginperiode in 1992. Shaul 

gaat nu genieten van zijn welverdiende 

pensioen. Uiteraard waren er 

verschillende afscheidcadeaus. Shaul, 

nogmaal bedankt voor je steun en 

advies. 

 

 



Oktober 

 

Het was nog steeds erg druk met de jonge egels die 

dagelijks werden binnengebracht. De meeste 

jongen zijn 6 weken oud en rond de 300-350 gram. 

Dit is de leeftijd dat ze voor zich zelf moeten 

zorgen, maar met weinig ervaring gaat dat niet 

altijd meteen goed.  

We hadden twee volwassen vossen zitten die 

verzwakt en vermagerd bij ons waren binnen 

gebracht. Eén was aangereden, maar had geen 

breuken en liep alleen wat stram. Snelheid is 

essentieel om prooien te vangen en dat had deze 

vos niet. En van afval en restjes leven wordt je niet 

dik en heb je geen conditie. Na de wormenkuur en 

een maandje rust met goede voeding konden ze 

beiden weer losgelaten worden. Soms kijken ze bij 

het vrijlaten even achterom alsof ze zeggen willen 

“bedankt, ik ben bijgekomen en heb genoten bij wellness de Toevlucht.” 

 

Wethouder Floor Gordon uit de gemeente Amstelveen, die de Toevlucht ook al jaren 

steunt omdat we veel dieren uit Amstelveen krijgen. Ze heeft dierenwelzijn in haar 

portefeuille en kwam daarom een bezoek 

aan de Toevlucht brengen. Wij waren blij 

met het bezoek, want interesse in je werk 

vanuit de overheid vinden wij natuurlijk 

heel leuk. 

 

 

Op 6 oktober was onze jaarlijkse 

inloopdag. Dan zijn we gewoon aan het 

werk, maar dan kan er over de schouder 

van een dierverzorger meegekeken 

worden. Zo krijgt men te zien hoe de 

hokjes, kooien en quarantaines dagelijks 

worden gereinigd en dieren hun medicatie 

krijgen. Medewerkers geven dan tekst en 

uitleg over de dieren. Het was een leuke, 

geslaagde dag. 

 

 

 

 



Herstelde dieren terugplaatsen in de 

natuur is het doel en het leukste van ons 

werk! Het waren er zoveel dat onze 

ambulance van Stichting Dierenlot zoals 

vaak helemaal vol zat. We moeten 

gewoon tot 3x toe terug naar de opvang 

om de dieren in te laden. 

Zwanen, reigers, kraaien, duiven, 

meeuwen, kauwen, eksters, konijnen, 

eenden, allemaal weer in vrijheid gesteld.  

 

 

 

Sommigen hebben kort bij ons gezeten maar 

de konijnen hebben we grootgebracht en vele 

vogels waren als botulismeslachtoffers binnen 

gebracht. 

Rovers zoals de vos en marters gaan altijd als 

laatste, vanwege de lucht die ze afgeven. 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd er een zwaan gebracht met een 

ontstoken vleugel, zo erg dat operatie de 

enige mogelijkheid was. Omdat het een jonge 

zwaan betrof die voor de rest nog in goede 

conditie verkeerde, was de keuze snel 

gemaakt. De operatie is uitgevoerd door 

dierenarts Marno Wolter op de Dierenkliniek 

& Kattentrimsalon Europaplein. De operatie 

is geslaagd en na een lange 

revalidatieperiode kon de zwaan weer los. 

  

 

 

 

 



November 

  

Er werd een rosse vleermuis binnen gebracht, een 

soort die wij niet vaak zien. Ze was in de zon, 

midden op de dag, op straat gevonden. Gelukkig 

had ze geen verwondingen maar ze was wel wat 

verzwakt en uitgedroogd. De rosse vleermuis is 

één van de grootste vleermuizen die in West 

Europa voorkomt. Als ze vliegen lijken ze een 

beetje op een gierzwaluw. Ze jagen vooral boven 

water en eten o.a. nachtvlinders. De vleermuis 

was na wat vocht en eten al weer wat bijgekomen 

en we hebben haar ‘s avond in het Amsterdamse 

Bos losgelaten, in de buurt van een kleine kolonie.  

 

De laatste jonge egels werden deze maand binnen gebracht. Egels die op het goede 

gewicht waren werden nog snel losgelaten voor het aanbreken van de winter. Egels die 

nog niet op het juiste gewicht zijn moeten de winter bij ons blijven overwinteren.  

 

10 november waren we 

weer naar de Landelijke 

Bijeenkomst 

Dierenhulpverlening van 

Stichting DierenLot. Er 

werden verschillende 

presentaties gegeven. 

Dierenlot heeft voor 

250.000 euro aan cheques 

uitgedeeld aan alle 

dierenorganisaties die 

aanwezig waren; hoe 

geweldig is dat! Onze 

oprichter Ger Zant heeft 

ook een presentatie gegeven en dat leverde 250 euro op. Onze dierenambulance is weer 

gratis nagekeken. Onze nieuwe vrijwilligers hebben daar meteen een training eerste hulp 

voor dieren gevolgd en met een diploma in de hand hebben ze zich enthousiast weer bij 

ons gemeld, om samen van een goed verzorgde lunch te genieten. 

 

 

 

  



 

De Toevlucht had meegedaan aan Serious Request voor dieren. Maar helaas zijn we 

(slechts) tweede geworden. Verschillende keren hebben we mensen opgeroepen om via 

email op onze organisatie te stemmen. Er was 3500 euro te winnen, dat hadden we willen 

gebruiken om nieuwe warmtekasten aan te schaffen. De actie heeft veel los gemaakt bij 

onze Facebookvolgers waardoor er spontaan bedragen zijn geschonken. We hebben er 

zelf ook wat bij gelegd en zo zijn de warmtekasten al in januari 2019 in gebruik genomen. 

Dank aan al die gulle gevers! Ook kinderboekenschrijfster Bibi Dumon Tak heeft spontaan 

een extra kast aan ons geschonken. Die zal vaak gebruikt worden omdat hij in de 

quarantaineruimte komt te staan waar de dierenambulances hun jonge slachtoffertjes 

meteen op temperatuur kunnen zetten. Bibi, dank je wel!  

 

December 

 

Ook deze maand hadden we weer een 

laatste maar flinke donatie aan allerlei voer 

gekregen van Carla, die hemel en aarde 

beweegt om goede dierendoelen met 

schenkingen te verblijden. De lokale 

dierenspeciaalzaak , de slager, buurtsuper, 

een aannemer, een timmerbedrijf, 

bezoekers van café Nol waar Carla werkt: 

allemaal, heel erg bedankt! 

 

We kregen via de dierenambulance een 

verzwakte wulp binnen. De wulp eet heel 

verschillend voedsel, zoals regenwormen, 

kleine kreeftjes, insecten en slakken. Het 

gaat al jaren niet goed met deze soort. De 

boeren houden niet van natte weilanden, 

daar hebben de koeien niet veel aan. Deze 

vogel heeft ze juist wel nodig voor zijn 

voortbestaan. 

 

De egels begonnen langzaam in winterslaap te gaan.  De rest van de maand was het 

rustig. De laatste herstelde dieren konden worden losgelaten, onder meer zwanen, hout-, 

stads- en tortelduiven, meerkoeten, reigers, fuut en een vos.  

 

 

 

 

 

 



 

Er werd een buizerd binnen gebracht die 

een stuk van ze snavel had gebroken 

omdat hij tegen een raam was gevlogen. 

Na goed onderzoek en overleg hadden we 

besloten het kapotte stuk vast te lijmen 

met snellijm in de hoop dat zijn onderkaak 

in model bleef zitten. Na enkele dagen 

dwangvoeren met kleine stukjes muis bleef 

zijn snavel helemaal goed in model. Na een 

week kon hij zelf kleine muisjes doorslikken 

en mocht hij naar een buitenverblijf om 

verder te herstellen.  

De vogel kon eind december zelf weer 

zachte prooien verscheuren, waarna hij na 

het ringen 3 weken later weer zijn vrijheid 

kreeg. 

En verder: De boekhouding afsluiten, 

uitrekenen van de aantallen 

binnengebrachte/losgelaten dieren, 

inventarisatie van voedsel, medicijnen en verbandmiddelen, voorraden, 

boodschappenlijstjes maken, schoonmaakmiddelen inslaan, agenda 2019 samenstellen. 

En, afspraak maken met het AMC voor inenting van personeel tegen rabiës. 

 

 

 

 

   
 

 

  



OPEN DAG 2018 

Na vele voorbereidingen was het weer zover. Onze 

jaarlijkse open dag werd gehouden op 30 juni. Om 

11.00 uur ging het hek open en bezoekers kwamen al 

meteen binnen wandelen, waar ze opgevangen 

werden door vrijwilligers die ze een rondleiding 

konden geven. Bezoekers konden vrij rondlopen om 

overal een kijkje te nemen en aan de medewerkers 

vragen te stellen over de vogels en zoogdieren.  

 

Kinderen konden weer geschminkt worden door 

onze twee vaste vrijwilligers die er elk jaar weer 

wat moois van maken. Er stond een stand met 

drinken en snacks. Ook een kraam met 

tweedehands spullen, waarvan de opbrengst ten 

goede kwam aan het drukken van de kosten voor 

medicatie . Ook zochten we voor verschillende 

tropische vogels een nieuw, goed huisje. 

 

Er werden verschillende jonge vogels en 

zoogdieren met regelmaat gevoerd met de pincet of fles, wat voor de toeschouwers  van 

dichtbij te zien was.  



Om 12.00 uur kon iedereen met onze vaste 

vogelringer Thijs van den Berg meekijken 

hoe hij de vogels ging ringen die eind van de 

dag zouden worden losgelaten.  

 

Ook werd er in de middag een presentatie 

gehouden over vleermuizen door Fons 

Bongers, waar veel bezoekers op af 

kwamen. In de middag werden er in 

verschillende buitenverblijven gevoerd 

zoals die van de jonge vossen, waar het 

dringen was voor de toeschouwers. Aan het einde van de middag konden er weer 

verschillende vogels worden losgelaten door kinderen, onder begeleiding van onze 

vrijwilligers.  

 

Het was een leuke, geslaagde dag 

met veel bezoekers. 

We willen alle vrijwilligers 

bedanken die ons hebben 

geholpen!! 

En we hopen u op de volgende 

open dag weer te zien!! 

 

 

  



AANTAL VOGELS OPGEVANGEN IN 2018 

aalscholver 5 
 

kauw 274 
 

sijs 3 

algemeen tropische 309 
 

keep 1 
 

slechtvalk 1 

appelvink 1 
 

kerkuil 3 
 

slobeend 1 

barmsijs 2 
 

kievit 2 
 

smient 2 

bergeend 4 
 

kleine bonte specht 21 
 

sperwer 6 

boerengans 28 
 

kolgans 2 
 

spreeuw 49 

boerenzwaluw 19 
 

koolmees 178 
 

staartmees 1 

boomklever 1 
 

koperwiek 4 
 

stadsduif 1121 

boomkruiper 1 
 

kraai 200 
 

stern 1 

boomvalk 2 
 

krakeend 3 
 

stormmeeuw 17 

bosuil 4 
 

kuifeend 21 
 

tapuit 1 

brandgans 3 
 

kwikstaartje 10 
 

torenvalk 7 

bruine kiekendief 2 
 

loopeend 6 
 

tortelduif 173 

buizerd 31 
 

mantelmeeuw 64 
 

velduil 1 

canadese gans 1 
 

meerkoet 156 
 

vink 22 

dodaars 3 
 

merel 246 
 

visdiefje 23 

ekster 223 
 

mus 65 
 

vlaamse gaai 35 

fitis 8 
 

muskuseend 27 
 

vuurgoudhaantje 5 

fuut 42 
 

nijlgans 50 
 

waterhoen 48 

gekraagde 
roodstaart 

1 
 

noordse stormvogel  
 

waterral 
3 

gierzwaluw 84 
 

ooievaar 3 
 

watersnip 11 

goudhaantje 9 
 

patrijs 1 
 

wilde eend 549 

grauwe gans 52 
 

pimpelmees 81 
 

wilde fazant 7 

groene specht 1 
 

plevier 1 
 

winterkoning 10 

groenling 2 
 

pluimvee 10 
 

wintertaling 10 

grutto 1 
 

postduif 130 
 

witgat 1 

halsbandparkiet 127 
 

putter 6 
 

wulp 1 

havik 1 
 

ransuil 9 
 

zanglijster 41 

heggemus 16 
 

reiger 72 
 

zilvermeeuw 334 

holenduif 10 
 

roek 1 
 

zilverreiger 2 

houtduif 634 
 

roodborst 35 
 

zwaan 156 

houtsnip 90 
 

scholekster 28 
 

zwarte mees 1 

huiszwaluw 11 
 

sierduif 70 
 

zwarte zwaan 1 

ijsvogel 2 
 

siereend 7  
zwartkop 16 

kapmeeuw 123 
 

    
 

    

 



spitsmuis   7 hermelijn  1 2 kleurige vleermuis   1 

 bunzing 10 steenmarter  2 dwergvleermuis 48 

eekhoorn 11 veldmuis 14 laatvlieger                 4  

 egel             395 vos  21 rosse vleermuis   1  

 haas  57 wezel  1 ruige dwergvleermuis 38 

 mol  4 wild konijn 153 

 

 

 

 

Ook zijn er meer dan 100 vissen gebracht door dierenambulances. In de 

meeste gevallen werden ze bij het grofvuil geplaats of bij een ontruiming 

achter gelaten.  

       

OPENDAG ZATERDAG  15 JUNI 2019 

       VAN 11.00 TOT 17.00 UUR 

LAAT JE VERRASSEN EN KOM KIJKEN 
NEEM VRIENDEN EN FAMILIE MEE 

DE DAG OM KINDEREN KENNIS TE LATEN MAKEN   

  MET DIEREN UIT HET WILD 

PROGAMMA VOLGT OP DE WEBSITE EN FACEBOOK 

 
EN KINDEREN MOGEN INDIEN AANWEZIG WEER DIEREN LOSLATEN 



Bijna een jaar!                        Nathalie Letullier 

Sinds maart 2018 ben ik vrijwilliger bij De Toevlucht. In het begin 3 x per week en 
op dit moment 1 dagdeel in de week, de rest van de week werk ik als tolk/vertaler 
+ als grafisch ontwerper en webdeveloper. Soms is het druk omdat er veel zieke 
dieren zijn, dan blijf ik daar waar mogelijk de hele dag. Bij De toevlucht houdt ik mij 
bezig met  het schoonmaken van de hokken, het bereiden, uitdelen en toedienen 
van het voedsel voor de dieren die aanwezig zijn. 

Ik kom oorspronkelijk uit Frankrijk en heb voordat ik naar Nederland kwam (2016) 
bijna 10 jaar in Slovenië gewoond. Daar leefde ik midden in een natuurgebied, 
waardoor in mijn achtertuin regelmatig een ree, egel, adder of ringslang te zien 
was. Ik heb in die tijd ook wel zieke of gewonde dieren die ik in tuin of omgeving 
vond verzorgd: jonge koekoek, koolmees, pimpelmees, bosuil. Zij leken mij als 
gast op hun eigen grondgebied te hebben aanvaard. Het verzorgen van de 
prachtige bosuil die was aangereden door een auto was een heel bijzonder 
ervaring. Hij leefde nog toen ik hem vond. Het was een koude winter en de 
onderkoelde uil heb ik met een warmwaterkruik, een deken en wat voedsel in een 
kartonnendoos gezet. Ik ging direct op internet opzoek naar een vogelopvang in 
de regio. Maar ik kon helaas niets vinden. Ik dacht dat de uil nooit de nacht 
overleven zou maar gelukkig bleek hij er minder erg aan toe te zijn dan gedacht: 
de volgende dag liet ik hem vrij in het bos waarna hij vrijwel direct de vrijheid 
tegemoet vloog! 

Eind 2016 verhuisde ik naar Amsterdam voor mijn grote liefde. Ik was heel blij dat 
ik deze stap had genomen maar toch miste ik iets: de natuur en het contact met 
de dieren... Ik ging dan ook opzoek naar een organisatie waar ik dichter bij de 
natuur en de dieren zou zijn die ik zo miste: Eerst kwam ik terecht bij Stichting 
AAP te Almere waar ik een korte periode met kleine (exotische) zoogdieren mocht 
werken: o.a. marmoset, ringstaartmaki, en egel. De afstand en de lange files naar 
Almere hebben me helaas doen besluiten bij Stichting Aap weg te gaan. Ik 
solliciteerde vervolgens bij Artis en werd geselecteerd  maar besloot niet door te 
gaan omdat ik me realiseerde dat het kijken naar al die prachtige dieren in 
gevangenschap ter vermaak van de mens mij tegenstond. Bij een volgende 
poging om een passende plek te vinden waar ik mijn liefde voor het verzorgen van 
dieren kwijt kon kwam ik uit op de website van De Toevlucht. Ik heb direct gebeld 
om een afspraak te maken. Bij mijn eerste bezoek aan De Toevlucht werd ik 
hartelijk ontvangen door grondlegger en eigenaar Gert die mij enthousiast uitleg 
gaf over de organisatie. Sindsdien fiets ik vanuit Amsterdam Noord, waar ik woon, 
naar Amsterdam Zuidoost waar ik met heel veel plezier de dieren in opvang 
verzorg en waar ik ook nog een prima fietsconditie aan over heb gehouden. Ik voel 
me helemaal thuis bij De Toevlucht, dit was uiteindelijk wat ik zocht: in een klein 
gezellig team en in een  groene omgeving zieke dieren weer op weg helpen naar 
de vrijheid. 



 Ik heb veel praktijkervaring opgedaan sinds mijn start bij de opvang en  in 
augustus 2018 naam ik deel aan een avondcursus over botulisme bij watervogels. 
Door bacteriën in door de zon/zomer opgewarmd water kunnen de vogels ziek 
worden en verlamd raken. Echt zielig! 

De dag na de cursus kon ik de opgedane kennis direct in praktijk brengen: onder 
begeleiding van  collega Kelly heb ik de behandeling aan meerdere zieke vogels 
mogen geven die op dat moment aan de ziekte leden: ganzen, zwanen en 
eenden. Het mooiste is het moment dat de herstelde dieren weer vrij gelaten 
kunnen worden. Met de ambulance vol met  genezen vogels reden mijn collega 
Moon en ik naar de Gaasperplas alwaar de dieren los werden gelaten. Ook 
dankzij collega Rox heb ik al veel over egels geleerd. Ik ben mijn collega’s 
dankbaar voor hun geduld bij het geven van alle instructies die ze vaak hebben 
moeten herhalen omdat ik sommige woorden m.b.t. de dieren in de Nederlandse 
taal nog niet geheel machtig was, hartelijk dank Kelly, Moon en Rox! 

Vanuit mijn rol als webdeveloper met mijn bedrijf  www.oui-dizajn.nl  beheer ik 
sinds augustus 2018 ook de website van De Toevlucht www.toevlucht.nl  

Sinds januari 2019 volg ik een cursus Dierenartsassistent, ik hoop de opgedane 
kennis in de opvang te kunnen gebruiken.  

Amsterdam heeft het geluk dat er een organisatie als De Toevlucht is gevestigd 
die zich met passie en verantwoordelijkheid inzet voor wilde dieren in nood.Moge 
de Toevlucht nog heel lang doorgaan met het verrichten van al dit goede werk, 
met de bijdrage van de Gemeente en organisaties als DierenLot, maar ook met uw 
steun, dank daarvoor!  
 

 
   

http://www.oui-dizajn.nl/
http://www.toevlucht.nl/


 WAT DOE JE ALS JE EEN JONGE VOGEL VINDT? 

  

IS DE VOGEL GEPAKT DOOR EEN KAT?                          

                                    

                                                                                                                              

                         

             IS DE VOGEL GEWOND?                                       

 

 

                                            HET IS EEN NEST JONG 
                                                                                                               WEET JE WAAR 
           HEEFT DE VOGEL AL VEREN?                                                  HET NEST IS? 

   

    

    
            

  
             HET IS EEN NESTVERLATER                        KOMEN DE OUDERS                       
                IS ER DIRECT GEVAAR?                                                 NOG BIJ HET NEST? 
                        B.V een kat                                                              
                           
                           
                                      

                                                                              

 

     

               BRENG HET JONG 

               NAAR EEN VEILIGE PLAATS                 

                  Bv onder een heg, in de dakgoot                   

              LAAT HET JONG                    wel in de buurt van de ouders. 

            VERDER MET RUST                  Als dit echt niet kan kunt u de                ZET HET JONG            

              Het is normaal dat                      vogel naar de opvang brengen.        WEER IN HET NEST         
          nestverlaters een paar                                                                                 De ouders zullen            

          dagen op de grond zitten.          .                                                                  het jong weer               
                                                                                                                                   verzorgen. 
                    . 

.          
                                                                                                                              

                                                                                    

                                                                                                                                  
 

Het is volgens de Wet Natuurbescherming niet toegestaan vogels langer dan 12 uur te verzorgen. 
  Kunt de vogel zelf niet brengen? Bel dan uw lokale dierenambulance.   
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