
 

 

 
Nieuwsbrief Opvangcentrum voor  
Vogels en Wilde Dieren Oostende 
- 06 februari 2008 - 

Over nieuwsbrieven en nieuwsflashen 
 
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief.  Wil je op de hoogte blijven van onze laatste nieuw-
tjes? Check dan ook onze website www.vogelopvangcentrum.be. In de toekomst informe-
ren we je als er een nieuwsberichtje verschijnt, via een nieuwsflash.  

 
2007 was een erg boeiend jaar in onze werking.  
Hét grote nieuws was natuurlijk de start van de 
nieuwbouw! Eenmaal afgewerkt zullen we na 
meer dan twintig jaar knokken, eindelijk het bes-
te voor onze dieren kunnen geven. Een goeie ac-
commodatie is het halve werk, dat hebben we 
jaren aan den lijve ondervonden. 
 
Maar ons dagelijks werk verder zetten kunnen 
we niet alleen. Hiervoor durven we opnieuw je 
steun voor komend jaar vragen. 
Veel mensen hebben reeds spontaan hun lidgeld 
voor 2008 gestort. En onze dank gaat nog eens 
extra naar diegenen die ons werk steunen met 
een bijdrage, klein of groot, bovenop hun lidgeld. 
 
Een dikke merci allemaal! 

 
Indien je via het tijdschrift Zandkorrels op de hoogte wenst te blijven 
van ons werk, is het nu het moment om lid te worden of je lidmaat-
schap te verlengen. 
 
Gewoon lid:  minimum € 7,50. Zo blijf je 
op de hoogte van onze werking via het 3-
maandelijkse tijdschrift “Zandkorrels”. 
   
Combilid met Vogelbescherming: € 20.  Je 
wordt ook lid van Vogelbescherming  
Vlaanderen en ontvangt zo de tijdschriften 
“Zandkorrels” en “Mens en Vogel”.  
 
Wanneer je bij je overschrijving “lid” of 
“combilid” vermeldt, brengen wij alles zo 
spoedig mogelijk in orde. 
 
Ons rekeningnummer: 380-0095253-70 
 
Van harte bedankt! 
 
Het VOC-team 

Woudaapje 

Reddingsactie zilvermeeuw die vasthangt in hoog-
spanningskabel 

www.vogelopvangcentrum.be


 

Jaaroverzicht 2007 
 
De volledige balans, gerangschikt per soort, oorzaak en resultaat, kun je vinden op onze 
website www.vogelopvangcentrum.be onder “patiënten”. Ga zeker eens kijken! 
Een kort overzicht krijg je hieronder.  
 
Als we 2007 kort moeten omschrij-
ven, dan zien we volgende zaken 
in vergelijking de voorbije jaren: 
• Na jaren van een groeiend aan-

tal patiënten lijkt het nu te sta-
biliseren 

• Steeds minder in beslag geno-
men vinkachtigen 

• Géén botulisme door de kwak-
kelzomer! 

• Enkele boeiende soorten zoals 
lepelaar, kleine zilverreiger, ijs-
duiker, geelpootmeeuw, boom-
valk… 

• Opnieuw veel stormslachtoffers, 
een signaal richting voedseltekort voor de zeevogels? 

 
73 vogels werden overgebracht naar andere voc’s met andere specialiteiten bv. een rönt-
gentoestel voor zware breuken 
 
Samenvatting van de binnengebrachte vogels en wilde dieren. 
 
Zeevogels (futen, alken, duikers…)  251  98  vrijgelaten en overgebracht  
Waadvogels en steltlopers   111  66  vrijgelaten en overgebracht 
Eendachtigen      69  35  vrijgelaten en overgebracht 
Uilen en dagroofvogels    51  36  vrijgelaten en overgebracht 
Kustvogel: meeuwen en sterns  289  143 vrijgelaten en overgebracht 
Zangvogels en overige    695  391 vrijgelaten en overgebracht 
Totaal 91 soorten 
 
Wilde zoogdieren en amfibieën  149  51  vrijgelaten of nog in het asiel 
Totaal 10 soorten 
 
Ontsnapte exoten en huisdieren  283  181 geplaatst 
Totaal 23 soorten 
 
 
 
In totaal kregen 1001 of 52% van de 
1898 binnengebrachte dieren over 134 
soorten een nieuwe toekomst!  

Aantal dieren per maand in 2007
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IJsduiker 

www.vogelopvangcentrum.be


 

3 gastgezinnen gezocht 
 
Met EVS – European Voluntary Service – kunnen jongeren tussen 18 en 30 jaar van 3 we-
ken tot 12 maanden naar het buitenland om als vrijwilliger mee te werken in de non-
profit-sector.   Het hele jaar door hebben we telkens 3 mensen die meedraaien in het VOC 
Oostende. 
 
De zomer is een erg drukke periode.  Van zonsopgang tot zonsondergang moeten tiental-
len mondjes non-stop gevoederd worden.  Er komen elke dag veel dieren binnen, ge-
kwetste dieren moeten verzorgd worden, sommige patiëntjes hebben intensieve zorgen 
nodig…  Daarom zouden we in de maanden juni, juli en augustus 2 extra EVS-ers willen.   
 
Dit kan alleen maar als we hiervoor een gastgezin vinden.  Zonder accommodatie, geen 
extra vrijwilligers natuurlijk. 
 
Ook zoeken we nog een gastgezin voor de Portugese Helena voor 3 maanden.  Zij start in 
mei voor een jaar, maar er komt pas een kamer vrij in augustus.   
 
Woon je nabij het centrum (op fietsafstand)? 
Wil je voor 2-3 maandjes internationaal gezelschap? 
 
Neem dan snel contact op met ons! 
 
We zoeken dus 3 gastgezinnen voor de maanden: 
• juni en juli 
• juli en augustus 
• mei, juni en juli 

Hatice uit Turkije en Noelia uit Spanje tekenen ons 

logo op een spandoek  

Karolina uit Polen laat Dodaars vrij 



 

Samenstelling: Claude Velter, Sophie Vanroose & Maureen Vande Cappelle 

Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende 

Zinnialaan 8     -      8400 Oostende 

www.vogelopvangcentrum.be 

voc.oostende@vogelbescherming.be 

059/80.67.66 

Petities van collega’s natuurverenigingen, die uw steun vragen 

 
• NEEN aan de verbreding van Schipdonkkanaal 

Verloedering van de unieke sfeer en het historisch landschap van Damme en Oostkerke. 

Onteigeningen. Waardevermindering van gronden en onroerend goed. Aanslag op het toe-

risme en de horeca. Dat zijn maar enkele van de gevolgen die ‘Het Vlakke Land’ tussen 

Brugge en Gent te wachten staan als het Zeebrugse Havenbedrijf (MBZ) zijn zin krijgt. 

Dat plant op korte termijn de ombouw van het Schipdonkkanaal tussen Brugge en Zomer-

gem tot een industrieel duwvaartkanaal. 

’t Groot Gedelf verzet zich tegen dit project. Ze zijn ervan overtuigd dat er economisch en 

ecologisch betere alternatieven voor bestaan. Want dit is een keuze tussen goede econo-

mie en slechte economie. Dit is de link naar de petitie: http://www.tgrootgedelf.be/ 

 

• Ganzenjacht: 

Duitsland is van plan om terugganzen te schieten: Canadese ganzen, Nijlganzen maar ook 

Kleine rietganzen en Kolganzen zullen er aan moeten geloven.  Teken hier de petitie:  

http://www.vogelschutz-komitee.de/petitionen/html/uebersetzungen.php?nr=1 

Haal uw oude GSM uit de kast 
 
Ligt er bij jou ook nog een jarenoud GSM te wachten 
op een nieuwe toekomst? Haal die van uit het stof en 
breng maar binnen bij ons. 
 
Na de inzameling van lege inktpatronen gaan we nu 
dezelfde toer op met oude GSM’s: inzamelen om te re-
cycleren en je steunt er onze werking mee. 
 
 

Breng je  
OUDE GSM’s  

en  
lege INKTPATRONEN  

binnen in het Opvangcentrum. 

www.tgrootgedelf.be
www.vogelschutz-komitee.de/petitionen/html/uebersetzungen.php?nr=1

