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voorwoord
“Bescheidenheid siert de mens’, maar het is toch
met enige trots dat ik dit jaarverslag mag openen.
Opnieuw immers heeft De Fûgelhelling weer een
goed jaar achter de rug. Het aantal dieren dat wij
opnemen is voor de tweede keer meer dan 10.000
per jaar.
Dankzij onze vrijwilligers, de steun van onze donateurs
en gelukkig heel voorzichtig inmiddels ook van een
paar gemeenten houden wij ook in zakelijke zin het
hoofd boven water.
De grote groei van onze opvang en het verscherpte
toezicht maken wel, dat wij onze vrijwilligersorganisatie
professioneel moeten laten leiden. Wij hebben
daarvoor vakmensen, die de organisatie kunnen
aansturen, maar die ook weten wat zij met gewonde,
zieke en jonge vogels en zoogdieren moeten doen.
Volgens de wettelijke bepalingen zouden wij heel vaak
een dierenarts moeten inschakelen, maar dat is in de
praktijk niet haalbaar. De Fûgelhelling is dan ook één
van de gesprekspartners van het ministerie om te
kijken wat er op dit punt moet gebeuren. In de praktijk

komt het er op neer, dat onze mensen door hun
jarenlange praktische ervaring, in heel veel gevallen
minstens net zo goed als een dierenarts weten wat er
moet gebeuren. Het resultaat van het overleg wachten
wij af, maar het zal ongetwijfeld effect hebben op de
manier waarop wij onze opvang moeten runnen.
Jaarlijks informeren wij de gemeenten in ons
werkgebied over het aantal dieren dat uit hun
gemeente is opgevangen en doen een beroep op hen
om ons financieel te steunen of een contract met ons
af te sluiten. Het is een moeizaam proces, maar het
beweegt heel langzaam de goede kant uit.
In een paar gemeenten heeft Dierenbescherming
Nederland “ontzorgingscontracten” afgesloten, waarbij
zij de gemeente de zorg voor dieren uit handen neemt.
In die gevallen doet Dierenbescherming, waar wij een
goede zakelijke relatie mee hebben, een beroep op ons
voor de opvang van inheemse dieren en fungeren wij
dus als een soort onderaannemer. Deze constructie
levert De Fûgelhelling structureel geld op.
Henk Marinus, voorzitter.

Henk Marinus (foto gemaakt door Sietse de Boer)
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De Fûgelhelling in 2019
Januari, februari en maart
Zeekoeten
De wintermaanden worden vaak gebruikt om in- en
rondom De Fûgelhelling bezig te gaan met opruimen,
schoonmaken en onderhoud. Echter verliep het dit jaar
wat anders dan verwacht. Normaal gesproken worden
er rond de 5 zeekoeten per jaar bij ons opgevangen.
Begin 2019 werden er in totaal 115 zeekoeten bij onze
tussenopvang op Terschelling opgevangen. Het deel
van de zeekoeten dat sterk genoeg was om vervoerd te
worden, is bij ons in de opvang terecht gekomen.
Er werden 40 zeekoeten bij ons gebracht, tezamen met
een alk en een zwarte zee-eend. Daarnaast hebben we
ook geholpen bij de opvang van zeekoeten en alken
van onze collega vogelasielen in Noord-Holland.
Opvallend bij deze opgevangen zeevogels was de mate
van uitdroging, ondervoeding, zwarte ontlasting, lage
gewicht en leeftijd. Een klein percentage van de
opgevangen vogels was volwassen, het overgrote deel
eerstejaars vogels.
Niet alleen wij kregen met deze zeekoeten te maken, er
werden begin 2019 veel dode zeekoeten en andere
zeevogels gevonden langs de Nederlandse kust. In
opdracht van minister Schouten (Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) hebben de WUR (Wageningen
University & Research) en de UU (Universiteit Utrecht)
onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de
gevonden vogels. Uit het onderzoek bleek dat het
aanspoelen van jonge zeevogels een natuurlijk
verschijnsel is dat elke paar jaar voorkomt en zorgt
voor natuurlijke selectie. Hierdoor hebben de sterke
zeevogels meer kans om te overleven. Dit jaar hadden
we te maken met harde wind die richting de vaste wal
stond, waardoor er veel zeevogels aanspoelden langs
onze kustlijn. Een groot deel van onze opgevangen
zeevogels haalde het helaas niet, gelukkig hebben we
een aantal van hen toch nog in goede conditie vrij
kunnen laten.

Zeekoeten op het bassin in de opvang
SON-Cursus
In november 2018 volgden verschillende medewerkers
van De Fûgelhelling een basiscursus via de SON
(Stichting Olievogel Nederland) om hiermee met olie
besmeurde dieren nog beter te kunnen helpen. In
maart van dit jaar werd de meerdaagse vervolgcursus
gevolgd. In 2019 werden er meerdere basiscursussen
van de SON verzorgd bij De Fûgelhelling, waarbij vooral
vrijwilligers van eigen- en andere opvangen dezelfde
kennis vergaarden.
Hazen
Ieder jaar worden er veel jonge hazen bij De
Fûgelhelling gebracht. Wij kunnen niet genoeg
benadrukken om jonge haasjes, die alleen in het veld
liggen, met rust te laten. Jonge hazen worden geboren
in een leger, een ondiepe kuil in de grond. Om de
jongen te beschermen tegen roofdieren worden zij
verspreid over een veld en de moeder komt vlak na
zonsondergang om de jongen te voeden. Mocht er
overdag een haasje gevonden worden in een veld, laat
deze dan liggen. Is het haasje gewond of ligt hij op een
gevaarlijke plek? Laat het dier dan liggen en dan met
de dierenambulance of De Fûgelhelling om te
overleggen wat de beste oplossing is voor het dier. Dit
geldt ook indien er andere wilde zoogdieren in hun
eentje gevonden worden. U mag voor overleg altijd
even naar De Fugelhelling bellen, wij denken graag met
u mee.
Lezingen
In de eerste maanden van 2019 mochten we weer
meerdere lezingen organiseren op De Fûgelhelling. Erik

Zeekoet in de opvang
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van Ommen, schilder- graﬁcus en tekenaar, kwam
vertellen over de verschillende technieken die hij
gebruikt om vogels te verbeelden. Hij vindt zijn
inspiratie in het veld en beschouwt de wereld als zijn
atelier. Door middel van het tonen van zijn werk en
videobeelden nam hij ons mee in zijn technieken. Eind
maart vond een lezing plaats door Ruurd Jelle over de
totstandkoming van ‘De Wad Film’ gecombineerd met
een boekpresentatie van de Nederlandse
meeuwengids. Tijdens de lezing werden we
meegenomen in een reis over het wad en de
(onbewoonde) eilanden.

teruggeplaatst worden bij het nest en werd in de gaten
gehouden door middel van een wildcamera. De ouders
kwamen al snel voeren! We zijn blij dat we, door
middel van goede samenwerking, het jong weer terug
hebben kunnen plaatsen in de natuur.
Ooievaar
In juni werd er een ooievaar bij ons gebracht met 2
hangende vleugels. Hoewel er geen breuk in te voelen
was, vroegen we ons af hoe dit zou herstellen. Het
bleek dat de ooievaar vooral tijd nodig had, want
enkele weken later konden we hem weer vrijlaten.

April, mei en juni

Open dag
Onze open dag vond dit jaar plaats op zaterdag 25 mei.
Deze dag stond in het teken van milieuvervuiling en al
spelenderwijs leren hoe iedereen zijn/ haar steentje
kan bijdragen aan het helpen van het milieu. Er werd
door de bezoekers een groot aantal pet-ﬂessen
ingezameld, die wij hebben ingeleverd om nieuwe
vriescellen voor de opvang te bekostigen. De open dag
van 2020 vindt plaats op zaterdag 13 september 2020.

Medewerkers en vrijwilligers tijdens de open dag op 25
mei 2019
Oehoe
Op 13 juni werd er wel een hele bijzondere gast bij ons
in de opvang gebracht: een wilde, jonge oehoe! Deze
soort hadden wij nog nooit eerder in de opvang gehad.
Het jong werd gevonden in het Drents-Friese Wold
door een paardrijdster, die het jong in een jas wikkelde
en meenam naar huis. Vanaf hier werd het jong door
de dierenambulance naar onze opvang gebracht. In de
opvang bleek dat
het jong nog niet
goed kon vliegen,
maar wel goed
doorvoed was. Dit
betekende dat de
ouders nog in de
buurt moesten zijn
geweest! Er werd
contact
opgenomen met
Staatsbosbeheer,
welke een oud
buizerdnest vond
met hierop nog
twee jonge oehoes.
Ons jong kon
dezelfde dag weer
Jonge oehoe in de opvang

Ooievaar kwam met hangende vleugels bij ons binnen in
de opvang

Ooievaar hersteld en bijna klaar voor vrijlating
jaaroverzicht 2019 De Fûgelhelling
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Juli, augustus en september

Zwaluwen
Er werden dit jaar veel zwaluwen naar de opvang
gebracht, waaronder gier, huis- en boerenzwaluwen.
Tijdens de hitte in juli werden er die maand 334
zwaluwen opgevangen. We zijn dit jaar overgegaan tot
het voeren van hoofdzakelijk insecten, aangevuld met
mineralen en vitaminen. Mede hierdoor hebben we
zelfs 62% van deze zwaluwen vrij kunnen laten. Door
de enorme hoeveelheid jonge vogels die bij ons
gebracht werden, werd de huidige jonge vogel ruimte
“de Kreamkeamer” te klein. Hierdoor hebben we de
vogels moeten verdelen over meerdere afdelingen om
het werkbaar te houden voor onze medewerkers en
vrijwilligers. 2020 zal worden gebruikt om meer te
weten te komen over het voeren van insecteneters in
de opvang.

klus voor onze medewerkers en vrijwilligers. Ook in
2020 zullen er weer veel dieren zijn die hulp nodig
hebben. Voor mogelijkheden omtrent vrijwilligerswerk
bij De Fûgelhelling kunt u een kijkje nemen op onze
website of telefonisch contact met ons opnemen.
Grutto
We ontvingen een mooi bericht in september van dit
jaar. In 2015 werd er een grutto grootgebracht in onze
opvang en vervolgens vrijgelaten. Dezelfde grutto werd
begin september gezien in Frankrijk, hij kon herkend
worden door middel van de kleurringen om de poten.
Het ringen van vogels is erg belangrijk voor het
onderzoeken van een soort, waardoor deze in de
toekomst beter beschermd kan worden.

Grutto met kleurringen
Jonge huiszwaluw in de opvang
Drukke dag in de opvang
De zomermaanden zijn altijd drukke maanden in de
opvang, er worden dan veel (jonge) dieren gebracht.
Een dag die we niet snel zullen vergeten is 27 juli. Op
deze dag werd er namelijk een recordaantal dieren bij
ons gebracht: 155 dieren! Dit betrof voornamelijk jonge
dieren die direct verzorging nodig hadden; een ﬂinke

Oktober, november en december

10.000ste patiënt
Op 2 november 2019 ontvingen we onze 10.000ste
patiënt in de opvang. Een houtsnip vloog die ochtend
tegen een raam aan en kon gelukkig binnen enkele
dagen weer vrijgelaten worden. Deze houtsnip was 1
van de 46 raamslachtoﬀers die deze maand bij ons
gebracht werd.
Lezing
In november mochten wij wederom een lezing
verzorgen, ditmaal door natuurfotograaf Marcel van
Kammen. Marcel vertelde ons over het ontstaan van
zijn werk, wat er allemaal bij komt kijken en hoe je van
natuurfotograﬁe je beroep kunt maken. Deze lezing
werd goed bezocht. Mocht u in de toekomst ook een
lezing bij De Fûgelhelling bij willen wonen? Stuur dan
een e-mail naar info@defugelhelling.nl met als
onderwerp ‘Mailinglijst lezingen’. Wij sturen u dan een
e-mail zodra er een nieuwe lezing op de agenda staat.
Egels
Opvallend is het grote aantal egels dat in 2019 bij ons
gebracht werd. Door de warme, droge zomer hadden
veel dieren moeite om voedsel te vinden. Er werden
dan ook veel vermagerde egels bij ons gebracht.
Gelukkig kon een groot deel van deze dieren tijdig
weer vrijgelaten worden.

Jonge merel in de opvang
6

jaaroverzicht 2019 De Fûgelhelling

A4_Opmaak 1 12-05-20 15:01 Pagina 7

Overzicht van de meest opgenomen dieren in 2019

Opgenomen dieren in 2019 per provincie
Friesland

Groningen

Drenthe
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met een bedrag van !

De rekening 2019
Resultaat 2019
De jaarrekening is voor het jaar 2019 afgesloten met
een positief resultaat van € 40.678,-. In de rekening
maken wij onderscheid tussen zaken die verband
houden met de instandhouding van de bedrijfsvoering
en overige operationele activiteiten, zoals projecten en
de verzorging van dieren.
In totalen geeft dit onderstaand beeld:
Resultaat van de bedrijfsvoering
-/- € 2.123,Resultaat van de operationele activiteiten
-/- € 16.135,Overige alg. lasten/baten
+/+ € 58.936,Rekening resultaat 2019
+/+ € 40.678,Incidentele baten 2019
Buiten de begroting om zijn incidenteel extra bedragen
ontvangen. In totaal een bedrag van € 119.598,-. Van
dit bedrag had € 99.000,- betrekking op een schenking
uit een nalatenschap. Gedurende enige maanden zijn
voor twee overheidsinstanties dieren ter verzorging
opgenomen. Hiervoor werd een bedrag van € 17.574,aan vergoeding ontvangen. Het resterende bedrag van
€ 3.024,- heeft nog op 2018 betrekking. Bij de
vaststelling van de begroting 2020 heeft het bestuur
besloten om een deel van de incidentele baten voor
dekking van loonkosten voor de jaren 2020 tot en met
2022, met een bedrag van € 85.000,- apart te zetten
Projecten 2019
In 2019 zijn een tweetal projecten gerealiseerd
waarvoor gelden (subsidie) werd verkregen. Het gaat
om het herstel en gedeeltelijk dempen van een vijver
en het terrein daarom heen gelegen, kosten € 23.882,-;
en de bouw van kooien met buitenverblijven, kosten
€ 18.546,-.
Planmatig onderhoud 2019
Het planmatig onderhoud voor 2019 was bij begroting
op een bedrag van € 16.425,- geraamd. In 2019 is
hiervan gerealiseerd een bedrag van € 4.338,-. Dit
bedrag is onttrokken uit de voorziening en toegevoegd
aan de exploitatie rekening.

Kosten bedrijfsvoering 2019
De besteding van de gelden in 2019 zijn naar
kostensoorten als volgt:
Kostensoorten in % 2019

Rek.2019
in !

In %

Personeel en opleidingen

79.827

62

Gebouwen en terrein

25.650

20

Vervoer

3.524

3

Verbindingen en automatisering

3.872

3

Kantoorkosten

4.134

3

Bestuurskosten

5.221

4

Alg.kosten

4.900

4

Fin.kosten

631

0

127.760

100

0

0

Bedrijfsvoering
Projecten
Activiteiten

1.929

8

Uitvoeringskosten

22.396

92

Operationele activiteiten

24.325

100

Afschrijvingen

3.853

-7

Voorzieningen

140.662

-239

Reserveringen

-83.853

142

Buiten gewone baten/lasten

-119.598

203

Algemene kosten/baten

-58.936

100

Baten bedrijfsvoering
Dekking van de exploitatielasten vindt vanuit
verkregen baten plaats. Onderstaand zijn naar
kostensoorten in % de baten van 2019 weergegeven.
Kostensoorten
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2019
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Donaties
Donaties
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-32.322
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-43.175
-43.175
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-11.166
-11.166

9

Overige
Overige ink.
in k .

-5.174
-5.174

4

Rente
Rente

0

0

Bedrijfsvoering
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-125.637
-125.637

100

Projecten
Projecten

0

0

Activiteiten
Ac
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-8.189
-8.189
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0

0
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De bijdragen van de donateurs 26% maken een heel
belangrijk deel uit van de inkomsten. Aan giften en
schenkingen is dit percentage 9 en het gaat het hierbij
voornamelijk om incidentele ontvangsten. De post
vergoeding overheden geeft 34 % aan. Dit met inbegrip
van twee contracten afgesloten met de
Dierenbescherming
Nederland, voor de opvang en
3
verzorging van inheemse dieren afkomstig uit de
V
gemeente
Groningen en Het Hoge Land.
Van de gemeenten Achtkarspelen, Leeuwarden,
Súdwest-Fryslân is dit een bedrag van € 8.750,-; of wij
hebben met de gemeente een dienstverleningsovereenkomst afgesloten of het betreft een subsidie.
In 2019 werd aan eenmalige bijdrages van twee
gemeenten totaal een bedrag van € 1.000,- ontvangen.
De vergoeding verzorging van dieren voor
overheidsinstanties komt uit op een bedrag van
€ 7.175,- . Als gift werd in 2019 voor de opvang van

zeekoeten een bedrag van € 410,- ontvangen, en
€ 336,- voor verzorging van vogels die door
particulieren zelf waren gebracht.
De operationele bedrijfsvoering
In onderstaande graﬁeken ziet u de besteding van de
ontvangen gelden voor de projecten, activiteiten en de
uitvoeringskosten over de jaren 2015 tot en met 2019.
De activiteiten hebben betrekking op promotie,
voorlichting, rondleidingen, lezingen en op de jaarlijkse
opendag. De verzorging van de opgevangen dieren zijn
als uitvoeringskosten in de jaarrekening opgenomen.
!
Hieronder vallen de inkomsten voor verkoop van
promotie artikelen uit de winkel; vergoeding voor
gehouden lezingen en excursies en
(kinder)activiteiten/rondleidingen De jaarlijkse open
dag werd op 25 mei gehouden. Incl. de van de Stichting
Dierenlot verkregen gelden bedroegen de inkomsten
van de open dag totaal € 2.790,-.
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gezocht: voorzitter Stichting
vogelasiel De Fûgelhelling
Stichting De Fûgelhelling is een uniek opvangcentrum in het Noorden van Nederland. Het bestuur bestaat op dit moment uit 8
personen. Zij behartigen met veel plezier, passie en inzet de belangen van De Fûgelhelling. De taken binnen het bestuur zijn
verdeeld: 5 personen vormen momenteel het dagelijks bestuur, het totale bestuur bestaat uit de DB leden en 3 personen. De
leden van het dagelijks bestuur vergaderen gemiddeld eens per maand.
De dagelijkse gang van zaken binnen De Fûgelhelling is de taak van de beheerder en de assistent-beheerders.
Omdat onze huidige voorzitter, na vele jaren vertrekt, zoeken wij een

VOORZITTER (M/V)
Wij vragen:
De voorzitter geeft leiding aan, coördineert en legt verantwoording af aan beide besturen. Als vertegenwoordiger
bevordert hij de samenwerking tussen De Fûgelhelling en diverse instanties, waaronder gemeenten. De voorzitter is op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan deze duiden. Hij signaleert problemen, draagt oplossingen aan of
belegt deze bij de juiste persoon.
Kwaliteiten:
De voorzitter heeft aﬃniteit met het werk van De Fûgelhelling. Hij beschikt over bestuurlijke en leidinggevende
kwaliteiten, is representatief, ﬂexibel, communicatief en kent de weg in bestuurlijk Nederland. In algemene zin is hij in
staat de belangen van De Fûgelhelling te behartigen. Gemiddeld kost de functie een ruim dagdeel per week. Nadere
informatie kan worden verschaft door scheidend voorzitter Henk Marinus (0516 54 26 42) of bij de secretaris Ole Bijster
(06 12 50 87 70)
Belangstellenden kunnen hun motivatie mailen naar secretaris@defugelhelling.nl

nieuwe bestuursleden
In 2019 kreeg het bestuur 2 nieuwe leden. Ole
Bijster secretaris en Johan Spinder lid algemeen
bestuur. Ze stellen zich hieronder aan u voor.
Ole Bijster
Op dit moment doe ik vooral bestuurlijk werk voor het
Nederlands Instituut voor Farmaco Genetisch
Onderzoek en voor het Openluchtmuseum in Arnhem.
Mijn werkervaring, vanuit een juridische en
bestuurskundige achtergrond, ligt voornamelijk in de
sfeer van kunst en
cultuur(educatie). De
toenemende zorg en
de noodzakelijke
aandacht voor onze
directe leefomgeving,
was voor mij
aanleiding nu eens te
kiezen voor een
organisatie, die
daaraan bijdraagt. Ik
kende De Fûgelhelling
al van een aantal
gewonde vogels, die
10
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ik heb gebracht en was al die keren getroffen door de
inzet en toewijding.
Johan Spinder
Ik woon in Bakkeveen, ben getrouwd met Tjitske en we
hebben 4 zonen. Ben werkzaam in Drachten bij de
Wind Groep als financial controller en samen met
Tjitske in ons gezinshuis De Oester in Bakkeveen. Al
vanaf mijn vroege jeugd ben ik gek op dieren en dan
met name vogels. Het is super om in de prachtige
organisatie van De Fûgelhelling mee te werken en bij te
dragen.
Ik ben begin 2019 door mijn
buurman, Henk Marinus,
gevraagd lid te worden van
het Algemeen bestuur met
als aandachtsgebied de
financiële zaken, financiële
verduurzaming van de
Stichting, meekijkend,
meedenkend en
brainstormend met Fons
Nielen en het dagelijks
bestuur.
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even voorstellen

M

ijn naam is Melanie Leijding, 27 jaar en
geboren en getogen in Zaandam. Vanaf jongs
af aan wist ik al dat ik later ‘dieren wilde
helpen’. Na het afronden van de middelbare school
ben ik naar Zuid-Afrika vertrokken, om hier een jaar
lang in een opvang- en rehabilitatiecentrum voor
groene meerkatten te werken. Bij terugkomst in
Nederland begon ik aan de HBO opleiding
Diermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein
in Leeuwarden. Tijdens mijn studie kwam ik in
aanraking met De Fûgelhelling en enkele weken later
meldde ik mij aan als vrijwilliger voor de
dierverzorging. Bij De Fûgelhelling leerde ik ontzettend
veel over alle bijzondere vogels- en zoogdieren die
voorkomen in Nederland èn hoeveel
problemen wij als mensen creëren
voor deze dieren. In 2017 schreef ik
mijn afstudeeronderzoek voor De
Fûgelhelling en mocht ik als
vakantiekracht bijdragen aan de
verzorging en vrijlating van de dieren
in de opvang.
Vlak na mijn diplomering hoorde ik
dat de beheerder van de wildopvang
in Den Helder weg zou gaan. Nog
geen maand later verhuisde ik weer
terug naar Noord-Holland en begon ik
als kersverse beheerder bij Vogelasiel
De Paddestoel in Den Helder! Ik vond
het heerlijk om elke dag te mogen

werken met wilde dieren en ze een zo goed mogelijke
verzorging te bieden zodat ze weer snel terug kunnen
naar waar ze horen; de natuur. Ook aan het werken
met veel verschillende vrijwilligers, stagiairs en mensen
van de dagbesteding heb ik ontzettend veel plezier
beleefd.
Intussen zijn we 2,5 jaar verder en zijn mijn vriend en ik
er klaar voor om weer terug te verhuizen naar
Friesland. We hebben intussen een huis gevonden en
vanaf half maart 2020 ben ik aan de slag bij de plek
waar het voor mij allemaal begon: De Fûgelhelling. Ik
heb er ontzettend veel zin in om door te gaan met het
werk waar mijn hart ligt! Door de snelle stijging van het
aantal opgevangen dieren per jaar
worden ook de uitdagingen steeds
groter. Zo is De Fûgelhelling allang
zóveel meer dan een wildopvang,
maar heeft de organisatie het
financieel nog steeds moeilijk.
Samen met de medewerkers en
vrijwilligers hoop ik hiermee aan het
werk te gaan, zodat De Fûgelhelling
nog lang kan blijven bestaan voor de
wilde dieren die de hulp zo hard
nodig hebben.
Met vriendelijke groet en wie weet tot
ziens bij De Fûgelhelling?
Melanie Leijding
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Een goede band tussen mens en dier, dat is wat A7 Noord dierenartsen
nastreeft. Zorg en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wij
zijn een moderne kliniek met veel mogelijkheden op gebied van
diagnostiek en behandeling.

•
•
•
•

laparoscopische sterilisatie (d.m.v. een kijkoperatie)
digitale röntgen (officiële ED- en HD-foto’s)
eigen bloed analyse apparatuur
professionele gebitsreiniging
(inclusief de mogelijkheid tot chirurgische extractie en dentale röntgenfoto’s)

•
•
•

bloeddrukmetingen bij hond en kat
twee dagen in de maand is oogspecialist Roswitha van de Sandt aanwezig
24/7 bereikbaar

www.a7noorddierenartsen.nl

Vestiging Drachten

Vestiging Burgum

Nipkowlaan 17

Tussendijken 41

9207 JA Drachten

9251 LX Burgum

0512 30 14 44

0511 46 40 60

info@a7n.nl

info@a7n.nl
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45 jaar Fûgelhelling
Het jaar 2020 zal in veel opzichten een bijzonder
jaar zijn voor Vogel- en zoogdierenopvangcentrum
‘De Fûgelhelling’. In de eerste plaats natuurlijk,
vanwege het 45 jarig bestaan. In 1975 startten
Douwe en Griet Miedema op bescheiden schaal een
vogelopvang en 45 jaar later is deze uitgegroeid tot
een uniek opvangcentrum voor inheemse vogels en
kleine zoogdieren, vanaf 2001 onder de bezielende
leiding van beheerder Hetty Sinnema. Een
prachtige mijlpaal, die bestuur en beheer niet
stilletjes voorbij willen laten gaan.
Rond 1975 begon Douwe Miedema thuis met het
verzorgen van gewonde en gestrande vogels, vooral
roofvogels. Douwe trok zich, als vogelwachter het lot
van vogels aan.
De Fûgelhelling is in 45 jaar met simpele
opvangmogelijkheden toen, gegroeid naar een
professioneel centrum vandaag de dag. Makkelijk is
het niet altijd geweest, er waren veel obstakels, zeker
financiële. Het moest van doorzetten en volhouden
komen. En dat is de familie Miedema gelukt. Zij wisten
anderen aan zich te binden, zowel voor hulp bij de
opvang en verzorging, als voor de steun en financiële
middelen. Door hun levenswerk is De Fûgelhelling
uiteindelijk gegroeid naar wat het nu is.

Douwe en Griet Miedema aan het werk in de opvang
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Opening van het bassin met Loek Hermans, de
commissaris van de koningin
Veel dieren worden direct of indirect slachtoffer van
menselijk handelen: door het verkeer, ramen van
gebouwen, vergiften, loslopende katten, lozen van olie,
tuinonderhoud, weidebeheer, enz. Het spreekt een
grote groep mensen aan, om juist die dieren te helpen.
die slachtoffer zijn geworden. Werden destijds eerst
enkele tientallen vogels geholpen, in 45 jaar tijd is het
aantal opgelopen naar ca. 9.000 in 2019. Was het
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aanbod zoogdieren in het begin maar een enkele, in
2019 werden er ongeveer 1.300 naar De Fûgelhelling
gebracht.
Er zijn in het Noorden maar weinig opvangcentra zo
goed uitgerust als De Fûgelhelling. Ons centrum is een
begrip in Nederland. Zo lang de opvang bestaat, is ze
altijd met de tijd meegegaan: altijd waren er
vernieuwingen en verbeteringen en dat zal blijven
doorgaan. Waar andere centra in de loop van de tijd
afhaakten, groeit de rol van De Fûgelhelling. De laatste
jaren is onze opvang hèt toonaangevende centrum van
Noord Nederland, voor de provincies Friesland,
Groningen, Drenthe en de Kop van Overijssel. En
daarbij is het een pluspunt, dat De Fûgelhelling zo
centraal ligt in het Noorden en ook nog zo gunstig
gelegen bij snelweg A7 en de provinciale wegen N31 en
N381.
Vrijwilliger is iedereen, die een werkelijke bijdrage
levert aan De Fûgelhelling: of je beheerder, assistentbeheerder, bestuurslid, dierenverzorger, klusjesman,
schoonmaker, gastvrouw, rondleider of educatief
medewerker bent. De vrijwilligers komen uit alle lagen
van de bevolking. De beloning is alleen de gedeelde
zorg, de gezelligheid en een kopje koffie. Als een
opgevangen dier na revalidatie gezond en wel in
vrijheid kan worden gesteld, beleven de vrijwilligers het
ultieme moment: daar doe je het dus voor, het dier
terug in de vrije natuur. Het werk laat zich nauwelijks
romantiseren. Het knuffelgehalte bij vogels is er niet
zoals bij honden- en kattenopvang. Vogels hebben
behoefte aan rust en afzondering. Daarom zijn de
vrijwilligers van De Fûgelhelling echte
dierenliefhebbers. Op De Fûgelhelling zijn heel veel
jongeren aan de slag. Velen vinden het na een stage zo
leuk, dat ze blijven als vrijwilliger. Daarnaast zijn er
mensen aan het werk, die graag terug willen naar een
reguliere baan en het werken in de opvang gebruiken
om te wennen aan regelmaat, opdrachten en het
werken met anderen. En mensen met een uitkering,
mogen er in sommige gevallen plaatsvervangend werk

Anton van Hooff opent ‘de Seehelling’ voor de opvang van
watervogels en roofvogels

doen. Maar er is ook een aantal mensen vrijwilliger, die
gewoon een baan hebben en in hun vrije tijd een dag
of dagdeel vrijwilligerswerk doen. Tenslotte zijn er veel
stagiairs, die er praktijkervaring opdoen. De
Fûgelhelling heeft het hele jaar 7 dagen in de week
enthousiastelingen nodig en niet alleen van 9 tot 5 u.
In 1994 stond in de Leeuwarder Courant dat ‘De
Fûgelhelling van een hokjeboel naar een modern asiel’
was gegaan. In de toen voorgaande jaren volgde
uitbreiding na uitbreiding en steeds werd er een hokje
aangebouwd. Aandacht voor vormgeving, praktisch
werken en optimale hygiëne was er nauwelijks. Het
aantal opgevangen dieren steeg en De Fûgelhelling
groeide uit z’n jasje. Er kwamen eigentijdse wensen,
bijv. toiletten, garderobe, educatiezalen, quarantaine,
administratieruimte, grotere verblijven voor dieren. Zo
is De Fûgelhelling in 45 jaar tijd uitgegroeid naar wat
het nu is: een moderne opvang, zonder ‘hokjeboel’.
Een opvang waar het in de eerste plaats om de dieren
gaat, maar waar ook goede voorzieningen zijn voor de
vrijwilligers en de gasten. Want gasten zijn er vaak. De
Fûgelhelling heeft van tal van particulieren, bedrijven,
instellingen en fondsen gelden ontvangen voor de
bouw van alles wat er op het terrein staat. Overal in en
om de gebouwen hangen bordjes met de namen van
de gulle gevers.
Het leek spannend te worden rond het jaar 2000 of De
Fûgelhelling kon blijven op de toenmalige en huidige
plek, i.v.m. het wegenplan van de A7. Alles is op z’n
pootjes terecht gekomen: door wijziging van de
plannen, grondruil en grondaankoop, kon een droom
in vervulling gaan: de aanleg van een natuurgebiedje
bij De Fûgelhelling van ruim 1 hectare. Daar kwam een
nieuwe oeverzwaluwenwand, een vijver, bosjes,
vlindertuin, paddenpoel, schrale weide, zandheuveltjes
en later kijkhutten en een reeënkennel. Het geheel is
uitgegroeid tot een schitterend stukje natuur, waar
spontaan 4 soorten orchideeën groeien en bloeien,
met wilde bijen, sprinkhaantjes, graafwespen,
zweefvliegen en libellen. Waar 40 soorten vogels
broeden, waaronder de spotvogel, de kleine karekiet
en de tjiftjaf, naast de oeverzwaluwen en soms een
ijsvogel. De IVN heeft meer dan 300 verschillende
wilde planten aangetroffen. Waarlijk een ‘paradyske’:
het natuurgebiedje draagt dan ook meer dan terecht
de naam ‘Douwe’s Gea’.
De Fûgelhelling vangt dieren op, waar zij ontheffing en
goedkeuring voor heeft van de provincie Fryslân:
inheemse wilde vogels en kleine wilde zoogdieren. Het
is dan ook dagelijks een komen en gaan van
Dierenambulances en particulieren. Soms ontstaan
discussies: ‘waarom vangt De Fûgelhelling buizerds op,
er zijn er al zoveel en het is geen wonder dat er zo
weinig weidevogels zijn……’ Of over al die duiven en
kauwtjes, of over die verbrande vos. Om maar te
zwijgen over steenmarters en bunzingen.
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De Fûgelhelling is er heel duidelijk in: ze weigert geen
dieren bij de voordeur en hoeft niet mee te doen aan
die discussies, want ze is er voor ieder dier, dat
behandeling, verzorging en revalidatie nodig heeft,
precies zoals in de provinciale ontheffing en
goedkeuring staat.
De opvang van vogels en zoogdieren vertoont een
stijgende lijn. Toch worden er ook veel dieren onnodig
binnen gebracht, bijv. jonge merels, die zo hulpeloos
lijken in de tuin. Een heel begrijpelijke reactie is, om die
zielige vogeltjes te behoeden voor al het kwaad. Maar
de natuur heeft meestentijds zelf de oplossing: pa en
ma merel redden er wel mee. En natuurlijk is er wel
eens een merel voor de poes. En dan die ‘eenzame’
haasjes en reekalfjes in het veld, zo heel alleen. Dat is
toch helemaal niet vreemd, als je als mens er bij staat,
vanzelfsprekend komt moeder dan niet. Mensen zijn al
gauw geneigd om het jonge spul op te pakken en te
aaien. Het duurt dan ook niet lang of het kwaad is
geschied. Mensengeuren, daar houden hazen- en
reeënmoeders niet van. Goed dat ze naar de opvang
kunnen, maar was niet nodig, opgroeien in de natuur
is ’t beste. Over de natuur valt veel te vertellen en te
leren. En dat doen we graag op De Fûgelhelling. Door
de jaren heen is er veel aan voorlichting gedaan: het
oude principe van een praatje bij een plaatje. Door het
hele jaar heen zijn er lesprogramma’s voor peuters en
kleuters, voor alle leeftijdsgroepen van de basisschool
en het voortgezet onderwijs. De programma’s zijn
afwisselend en kunnen naargelang de wensen,
uitgebreid of ingekort worden en kunnen binnen en/of
buiten plaats vinden. Er zijn tal van activiteiten

mogelijk op de woensdagmiddag of in vakanties, ook
voor particulieren: braakballen pluizen, nestkastjes
timmeren, speurtochten, eendjes voeren en
verschillende natuur spelletjes. Voor volwassenen zijn
er tal van mogelijkheden met verschillende
onderwerpen, lezingen en rondleidingen. En voor
bezoekers, die alleen willen genieten van alles wat er
binnen en buiten valt te zien en te doen, is er
gelegenheid op de woensdagmiddag.
De keerzijde van het succes van De Fûgelhelling is haar
financiële positie. Meer opvang betekent meer kosten.
En dat is een groot knelpunt. Met de bijdragen van de
donateurs en andere gulle gevers alleen, zal het op
termijn niet goed meer lukken om de exploitatie rond
te krijgen, zonder andere geldstromen als
overheidssubsidies. De overheid bepaalt, waar een
opvangcentrum als de onze aan moet voldoen en
wordt daar regelmatig op gecontroleerd, maar doet er
geen zakje geld bij. Het bestuur van De Fûgelhelling
probeert al een paar jaar om van de gemeenten, van
waaruit dieren gebracht worden, geld los te peuteren.
Een moeizaam en tijdrovend proces, maar er gloort
hoop. Gelukkig zijn we er als bestuur in geslaagd, met
een paar gemeenten tot overeenstemming te komen.
En wie weet, wordt het ooit gewoon voor alle
gemeentebesturen in het Noorden om De Fûgelhelling
te steunen. We houden goede moed.
Roel Kooistra, lid dagelijks bestuur.

Het vrijlaten van roofvogels samen met vrijwilligers van de opvang
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Donateurs
2020 is een jaar waarvan we nu al weten dat hij in
ons collectief geheugen zal blijven. Het coronavirus
heeft de wereld in zijn greep. Ook op De
Fûgelhelling merken wij de gevolgen. Activiteiten
zijn afgeblazen of verzet, zo zijn we
woensdagmiddags gesloten voor bezoek en is de
nieuwe datum van de open dag zaterdag 12
september geworden. De jubileumactiviteiten ter
ere van 45 jaar Fûgelhelling zijn ook allemaal
verschoven naar het najaar.
Wel blijven we gewonde dieren opvangen. We werken
met een kleine groep in de opvang om de verspreiding
van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan.
Particulieren en dierenambulances, die dieren
brengen, kunnen ze in het opvanghok bij de ingang
plaatsen. Het opvanghok is daarvoor ingericht en de
dieren worden uiteraard direct na inbreng verzorgd.
Op deze manier worden de contacten tot een
minimum beperkt.
In deze tijd hebben we de steun van donateurs hard
nodig. Door het wegvallen van stagiairs en vrijwilligers,
moeten we een groter beroep doen op betaalde
krachten. Daarom zijn we ontzettend blij met onze
donateurs en mensen die eenmalig geld aan De
Fûgelhelling geven. Hun steun is echt nodig. Daarom
vragen wij u om ons werk als donateur te steunen,
want zonder donateurs kunnen wij niet voortbestaan.

Wilt u ons werk steunen?
Giften en belastingaftrek
De Fûgelhelling is een zgn. ANBI-instelling.
Als u donateur wordt van De Fûgelhelling kunt u dus
uw gift aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting,
maar er geldt wel een drempel.
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw
drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u
meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u
aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw
inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar
zonder uw persoonsgebonden aftrek. Dit
drempelbedrag betekent dat u uw giften eerst kan
aftrekken, nadat u het totaal bedrag van uw giften
heeft verminderd met het drempelbedrag.
Flink belastingvoordeel
Dankzij de jaarlijkse bijdrage van veel donateurs
kunnen wij al meer dan 40 jaar ons werk doen. U
begrijpt dat wij dat heel plezierig vinden.

Kantine wordt momenteel niet
gebruikt, de vrijwilligers drinken
koffie in de Goudûle zaal, hier is
de 1,5 meter afstand tussen de
vrijwilligers mogelijk.

Elke vrijwilliger heeft zijn eigen
handshoenen voor het schoonmaakwerk

Als u uw jaarlijkse bijdrage omzet in een periodieke
schenking dan is uw bijdrage volledig aftrekbaar (dus
geen drempelbedrag). Van de belastingdienst krijgt u
dus altijd een flink deel van uw bijdrage terug.
Periodieke schenking
Met een periodieke schenking verbindt u zich voor
minimaal 5 jaar aan De Fûgelhelling. Steun waarop wij
langere tijd kunnen rekenen, is voor ons belangrijk. Wij
weten dan waar wij aan toe zijn en dat wij de komende
jaren ons werk kunnen doen.
Voordeel van 36,25 tot 52 %
Normaal gesproken zijn giften aan goede doelen
aftrekbaar, maar u moet dan dus over het
drempelbedrag heengaan.
Als u uw gift laat vastleggen in een periodieke
schenking, dan wordt het verhaal anders. U mag dan
alle giften, groot en klein, aftrekken. U krijgt dan
maximaal de helft van het aan ons geschonken bedrag
terug van de Belastingdienst. Hoe groot dat
belastingvoordeel is, hangt af van uw inkomen. Het
kan variëren van 36,35 tot 52% van het geschonken
geld.
Website
Op onze website www.defugelhelling.nl staat onder het
kopje “steun ons” alle opties uitgelegd en ook alle
bijbehorende formulieren zijn hier te vinden. Indien u
zich niet wilt vastleggen voor langere tijd, zijn wij
natuurlijk ook altijd blij met een vrijblijvende gift.
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Garage & Bedrijfsdeuren
Galhoeke 8, 9211 RG Kortehemmen
Telefoon 0512 - 52 27 17
Mobiel 06 - 53 14 43 15
www.stroosma.com

€500 KORTING

NU
OP HET UITGEBREIDE ACTIEPAKKET:
korting
KLEUR + AANDRIJVING

Nu 25%
op openslaande deuren voor de garage

inbraakwerend • onderhoudsvrij • geïsoleerd • brede doorgang

ZORG INTENS BIEDT ZORG
BIJ U THUIS
Wij bieden een breed pakket
aan zorg, ondersteuning en
persoonlijke begeleiding.
De hulpvragen van mensen aan
wie wij zorg verlenen zijn divers.
Zorg Intens is breed inzetbaar
en kijkt per persoon/gezin en
per situatie wat er nodig is.

IN HET KORT BIEDT ZORG INTENS
• Begeleiding aan mensen met
psychische problemen en-of
verslavingen

• Jeugdzorg op verschillende leef
gebieden en het bevorderen van
de ontwikkeling van jeugdigen.

• Ondersteuning aan ouders die
vastgelopen zijn in de zorg voor
hun kinderen

• Steun bij de administratie en de
omgang met instanties en het
oplossen van schulden

Voor:
Binnenwerk
Buitenwerk
Onderhoud & reparatie

• Begeleiding aan nieuwkomers en
statushouders

=RUJΖQWHQVLVHHQ+.=JHFHUWLȴFHHUGHRUJDQLVDWLH

Direct hulp nodig of vragen?
085-4875777
Postadres:
Postbus 701
9200 AS Drachten

Hoofdkantoor:
Heideanjer 2
9202 PG Drachten

Telefoon: 085 4875777
Email: welkom@zorgintens.nl
Website: www.zorgintens.nl

Tel.: 06-2000 5750
Drachten
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