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Inleiding   
  

Stichting Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum De Toevlucht is een 

wildopvangcentrum dat gewonde, verzwakte, verweesde en zieke inheemse wilde 

vogels en zoogdieren opvangt, verzorgt, behandeld, revalideert – en ten slotte – weer 

uitzet in de vrije natuur.  

Volgens de wet moet iedereen een dier in nood helpen: ‘Een ieder verleent een 
hulpbehoevend dier de nodige zorg’ is artikel 2.1, zesde lid, Wet dieren. Dat geldt 
ook voor ‘andere dan gehouden dieren’ – wilde dieren dus. Dat staat in het 

zevende lid. De Toevlucht is daarvoor in het leven geroepen om deze ‘niet-valide’ 
dieren een tweede kans te bieden.  

Stichting de Toevlucht is in 1989 opgericht als vogelopvang op een eiland in de 

Bijlmerweide, een park in Amsterdam.  

Het eiland was daarvoor onderdeel van het park en werd weleens als hangplek 

gebruikt door lokale jeugd. De gemeente wilde er graag een andere bestemming 

aan geven die de sociale controle in de buurt kon verhogen. 

Oprichter en beheerder Gerrit Zant woonde in de buurt en werkte bij het Zoölogisch 

Museum. Hij was van jongs af aan al geïnteresseerd in dieren en het viel hem op 

dat er veel vogels gewond raakten als ze tegen glazen loopbruggen tussen de 

parkeergarages in de wijk vlogen. Toen hij in de krant las dat een dierenopvang in 

Watergraafsmeer de deuren sloot, zag hij zijn kans om met steun van Stadsdeel 

Zuidoost, Stichting de Toevlucht op te richten. 

In het begin was het flink aanpoten, zonder watervoorziening of elektriciteit en met 

enkel een wagen met zelfgebouwde hokken eraan vast. De beheerder herinnert 

zich nog goed hoe de eerste spreeuw die door de Dierenambulance gebracht werd 

snel door een kiertje ontsnapte. Voor een zwaan werd een babybadje ingeslagen 

met omheining, waarin het dier in zijn nopjes dobberde tot het weer hersteld was. 

Gerrit werd bij zijn werkzaamheden bijgestaan door uitkeringsgerechtigde 

vrijwilligers. 

Al snel groeide de opvang en in 1995 kon hij zijn houtkacheltje inruilen voor een 

echte waterleiding en elektriciteit. Tot die tijd fietste hij elke dag meerdere keren, 

heen en weer tussen zijn huis en de opvang om de dieren te controleren. Ook ‘s 
avonds laat werden er nog dieren gebracht die verzorging nodig hadden. Na een 

inbraak en vernieling besloot hij permanent op het eiland te verblijven. Vanuit een 

egelopvangcentrum kwam de vraag of De Toevlucht ook plaats had voor egels uit 

Groot Amsterdam. 

Midden jaren negentig werden er zogenaamde Melkert-banen gecreëerd in de 

opvang. Om alle nieuwe medewerkers te begeleiden en op te leiden was er een 

vast personeelslid nodig, dat werd Gerrit met ondersteuning van een dierenarts. 

Via giften en schenkingen groeide de opvang tot tientallen volières, 

buitenverblijven, waterkooien, quarantaines, een kantine en kantoor. Sinds 2010 
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mogen bijna alle wilde diersoorten in Nederland hier opgevangen worden met 

uitzondering van herten, zwijnen en ratten. De Toevlucht wordt inmiddels 

bijgestaan door een team van zes professionele dierverzorgers en vele vrijwilligers. 

 

Visie  

 

Onze visie is:   

• Elk wild dier in nood heeft recht op een tweede kans of wanneer dat niet kan: 

moet het lijden worden beëindigd door middel van euthanasie; 

• dat het grote publiek door ons worden geïnformeerd over het bestaan en werk 

van De Toevlucht en wat men als publiek wel of niet kan doen om 

natuurdieren te helpen; 

  

Doelstelling  
 

Ons doel: terug de natuur in 

De Toevlucht houdt zich bezig met de opvang van jonge, zieke of gewonde, wilde 

vogels en zoogdieren. Naast spoedeisende hulp, behandeling en genezing is het 

uiteindelijke doel na de revalidatie van het dier, vrijlating in de natuur. We worden 

ondersteund door een  dierenarts. De dieren die opgevangen worden zijn vrijwel 

allemaal wild, daarom wordt er bij het herstel gelet op de natuurlijke vaardigheden van 

het dier: 

• Kan het dier zelf voedsel vinden? 

• Herkent het dier zijn vijanden en kan het zich verdedigen? 

• Is het dier schuw genoeg om in het wild te leven? 

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan wordt er een geschikte plek gezocht om het 

dier in kwestie weer terug in de natuur te plaatsen. 

Activiteiten  
  

Het primaire doel van de stichting De Toevlucht is het opvangen, stabiliseren, 

verzorgen, behandelen, revalideren van inheemse wilde vogels en zoogdieren in 

nood en deze bij genezing weer uit te zetten in de vrije natuur. Alle activiteiten die de 

stichting onderneemt, zijn gericht op al dan niet  op (in)directe wijze, op dit doel. 
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De Toevlucht geeft 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp aan zieke, verweesde en 

gewonde dieren. Hiervoor is vakkundig en goed (intern) opgeleid personeel nodig en 

ter ondersteuning zijn er vrijwilligers. De Toevlucht besteed veel aandacht aan het 

opleiden en begeleiden van nieuwe stagiaires, vrijwilligers en nieuwe medewerkers. 

De Toevlucht voert gerichte acties uit om meer geld op te halen en donateurs aan te 

trekken. De besteding van alle gelden gaat naar de dagelijkse kosten van de opvang 

van dieren. Een verslag van de werkzaamheden is te vinden in het jaarverslag, 

waarvan jaarlijks ook een publieksversie (‘de folder’) gemaakt wordt. 

De stichting is actief met het uitwisselen van specialistische kennis en 

vaardigheden tussen de opvangcentra en andere experts zodat de aanwezige 

faciliteiten optimaal kunnen worden ingezet en het dierenwelzijn in 

wildopvangcentra kan worden vergroot.  

De stichting lobbyt bij gemeenten, provincies en landelijke overheid voor de 

belangen van De Toevlucht. De stichting licht het publiek voor wat te doen bij het 

aantreffen van een verweesd, gewond, verzwakt of ziek, in het wild levend dier 

door gebruikmaking van diverse soorten media. De stichting onderhoudt met het 

oog daarop een website en Facebookpagina waarop zoveel mogelijk de berichten 

van individuele wildopvangcentra gedeeld worden.  

In de voorgaande jaren zijn de volgende projecten gerealiseerd: een 

vleermuisvliegkooi, een quarantaine speciaal voor verdachte gevallen van 

vogelgriep, nieuwe vossenverblijven, flexkooien, en veiligheidssluizen bij bestaande 

dierverblijven. 

De volgende activiteiten en projecten staan in de planning om deze tussen 2020 en 

2025 te realiseren:  

Projecten:  

• De bouw van nieuwe quarantaine ruimten. 

• Een geheel nieuwe inrichting van de quarantaine ruimten waaronder 
dierverblijven, watertoevoer, elektriciteit, ventilatie en inclusief voerkeuken 
met inrichting, koeling, voorraadkasten enzovoort. 

• Een grote renovatie van de waterkooien, inclusief een nieuwe damwand en 
beschoeiing.  

• Afdak plaatsen op diverse bestaande kooien en volières. 

• Speciale egel verblijven met uitloopruimten voor zwangere egels, of egels 
met jongen. 

• Een speciaal stilte gebouw om stressgevoelige jonge hazen en konijnen te 
huisvesten. 

• Een dierverblijf voor bevers, inclusief zwemvijver 

• Een extra schuur voor voeropslag. 

• Een renovatie of nieuwbouw van de warmte quarantaine 

• Rioolaansluiting (nu alles op septic tank) 

• Een nieuw vrieshuis voor de opslag van kadavers en diepvriesdiervoeding 
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• Een automatische broedmachine die eieren keert (nu een broedmachine 
waarin de eieren handmatig dagelijks moeten worden gedraaid). 

• Renovatie van het personeelsverblijf van het personeel, stagiaires en 
vrijwilligers 

• Een grotere dierenambulance, een busje. 

• Een elektrische bakfiets 

• Aanschaf couveuses voor de allerjongste dieren 

• Extra warmtekast 

• Professionele weegschalen, voor diverse diersoorten waaronder 
nauwkeurige weegschaal voor heel kleine dieren zoals vleermuizen. 

• Nieuwe roofvogelverblijven. 

• Nieuwe bestrating van alle looppaden. 

• Elk jaar nieuwe storting zand als bodembedekking van de dierverblijven 
buiten. 

• Nieuwe aanleg elektra. Op dit moment slaan de stoppen zeer regelmatig 
door, door overbelasting. 

• Verbouwing van de kas (waarin tropische vogels worden opgevangen). 

• Het laten maken van een reclamefilmpje (diverse aangepast voor diverse 
groepen) om fondsen te werven, gemeenten te informeren en vrijwilligers te 
werven. 
  

 Activiteiten:  

• Regelen bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de beheerderswoning 
en kantoor. 

• Uitbreiding website 

• Personeelsuitbreiding door de vierde bestaande dierverzorger in vaste 
dienst te kunnen nemen en nog een extra kracht aan te trekken. 

• Het kunnen financieren van jaarlijks twee vakantiekrachten tijdens het 
hoogseizoen van de wildopvang (april t/m september). 

• Jaarlijks trainen van personeel voor de BHV (Bedrijf Hulpverlening) 

• Jaarlijks trainen van medewerkers dierenambulance op eerste hulp bij 
botulisme slachtoffers. 

• Het organiseren van een jaarlijkse Open Dag waar het publiek en donateurs 
welkom zijn. 

• Het afronden van de onderhandelingen met de gemeenten Aalsmeer, De 
Ronde Venen en Uithoorn. 

• Het onderhandelen met de gemeente Amstelveen naar een verhoging van 
het jaarlijks uit te keren bedrag, naar een bedrag per inwoner. Gelijk naar de 
gemeente Amsterdam. 

• Het beginnen van gesprekken met de gemeenten Dronten, Stichtse Vecht, 
Vianen, Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Culemborg, 
Vijfheerenlanden en Gorinchem. 

• Een subsidieaanvraag indienen voor geoormerkt doel van de provincie 
Noord-Holland 

• Het uitbreiden van het publiek (en dus potentiële donateurs) van de 
Facebookpagina van het huidige 6649 naar de 10.000. 
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Huidige situatie  
 

Vogel- en Zoogdierenopvang De Toevlucht is in ruim dertig jaar uitgegroeid tot een 

professioneel wildopvangcentrum. De staf bestaat uit de oprichter/directeur, een 

operationeel manager , beheerder en 3 gediplomeerde dierverzorgers. Daarnaast blijft 

De Toevlucht een vrijwilligersorganisatie. Zonder vrijwilligers kan De Toevlucht niet 

draaien. De dierverblijven bestaan uit vele volières voor diverse vogelsoorten, 

speciale vossenverblijven, kooien voor marterachtigen, een vleermuizenvliegkooi en 

een veelvoud aan egelhokken. Daarnaast heeft De Toevlucht  beschikking over vier 

quarantaine ruimten: een apart gelegen quarantaine ruimte speciaal voor van 

vogelgriep verdachte vogels, een eerste quarantaine waar dierenambulances de te 

brengen vogels en zoogdieren onder kunnen brengen, en een tweede quarantaine 

waar de dieren die onderzocht zijn op hun gebreken en extra zorg nodig hebben 

verblijven, en ten slotte een warmte quarantaine gebouw waar de dieren worden 

ondergebracht die behalve verzorging ook warm gehouden moeten worden – denk 

aan jonge dieren en ernstig gewonde dieren. In deze laatste ruimte staan ook diverse 

warmtekasten die als couveuses functioneren en bakken met warmtelampen.   

  

Toekomst  

 

Stichting De Toevlucht wil zich blijvend innoveren en zich verbeteren. Dat geldt zowel 

voor de opstal – alle gebouwen en dierverblijven – zowel als het investeren in 

scholing, kennisverwerving,  voor het personeel. Dit alles ten einde het dierenwelzijn 

immer op een hoger niveau te tillen.  De Toevlucht is een professionele organisatie 

met op dit moment 6 medewerkers in dienst, maar wil dit graag uitbreiden met meer 

(al dan niet seizoensgebonden) vaste en gediplomeerde dierverzorgers. De stichting 

richt zich op het op het opvangen, verzorgen en revalideren van inheemse wilde 

dieren en nood en samen met de gemeente Amsterdam heeft zij een plan voor het 

borgen van de lange termijn voor het bestaan van de wildopvang. De Toevlucht 

werkt hard aan het leggen van contacten met alle gemeenten in haar werkgebied om 

te zorgen dat deze in de nabije toekomst mee betalen aan de opvang en verzorging 

van alle dieren. 

Organisatie  

 

Vestigingsadres Stichting Vogel- en Zoogdierenopvang De Toevlucht:   

Bijlmerweide 1, 1103 RR Amsterdam  

Website: www.toevlucht.nl  
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E-mail: info@toevlucht.nl   

Contactpersoon: Gert Zant 

Telefoon: 020-600.11.44  

Facebook: https://www.facebook.com/toevlucht   

Kamer van Koophandel: 41207362  

Bankrekening: NL86 INGB 0005859600  

ANBI-status: ja 

RSIN: 807697837 

  

Bestuur  
Voorzitter: de heer Percy Tjong-A-Hung 

Secretaris:  mevrouw Carinann Lourens 

Penningmeester: mevrouw Yvonne Koopmanschap 

Transparantie  
De statuten en de jaarplannen en jaarrekening zullen gepubliceerd worden op de 

website.  

Monitoring & Evaluatie  
In elk  jaarverslag zal zo gedetailleerd mogelijk verantwoording over de activiteiten en 

de resultaten van de stichting worden afgelegd. Daarnaast worden de gemeenten die 

een financiële bijdrage voor geleverde diensten van De Toevlucht geven, jaarlijks 

geïnformeerd over de aantallen opgevangen dieren en welke zijn 

doodgegaan/geëuthanaseerd en hoeveel er met succes weer terug gezet zijn in de 

vrije natuur.  

Financiën  

Vogel- en Zoogdierenopvang De Toevlucht krijgt van de gemeente Amsterdam 

jaarlijks een bedrag waaruit de basis van de exploitatie kan worden betaald. Verder 

ontvangt De Toevlucht van de gemeente Amstelveen, Almere, Diemen, Lelystad een 

financiële bijdrage voor geleverde diensten. De Toevlucht is daarnaast in gesprek met 

de volgende gemeenten: Aalsmeer, De Ronde Venen, Dronten, Stichtse Vecht en 

Uithoorn. Op de nominatie om gesprekken c.q. onderhandelingen te voeren staan nog 

vele andere gemeenten in het werkgebied van De Toevlucht. Ook ontvangt De 

Toevlucht van Dierenambulance Vianen een bedrag per gebracht dier. Daarnaast 
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ontvangt De Toevlucht een bescheiden bedrag van  De Dierenbescherming voor de 

opvang, verzorging en revalidatie van zoogdieren uit het gebied Midden-Nederland en 

Noord-Holland Zuid. De Toevlucht ontvangt ook gelden van de Stichting van de 

Daadwerkelijke Dierenbescherming. Naast gerichte acties om donateurs te werven, 

schrijft De Toevlucht ook fondsen aan om bepaalde projecten te realiseren. Stichting 

DierenLot ondersteunt vele lokale dierenwelzijnsorganisaties, waaronder De 

Toevlucht. Zij doneren geld voor projecten maar regelen ook bijvoorbeeld giften in 

natura, waaronder veel diervoeding. Zij helpen daarnaast met fondsenwerving door 

eigen opgezette geld inzamelingsacties te verdubbelen. Niet onbelangrijk is dat 

Stichting DierenLot ook een dierenambulance in bruikleen heeft gegeven aan De 

Toevlucht. Ten slotte zamelt De Toevlucht oud textiel in waarvan de opbrengst via 

Stichting DierenLot wordt uitbetaald en wordt gebruikt om de medicijn- en 

dierenartskosten te betalen. 

  

  

  


