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Schitterende resultaten met de 
olievogels 
 
De winter zit erop!   
Doorheen de winter 2005-2006 zijn er bijna 
100 zeekoeten en alken met olie levend aange-
spoeld op onze kust.  Een redelijk rustige winter 
dus in vergelijking met andere jaren. 
 
Van deze groep hebben we 67% terug vrijgela-
ten.  Het is de eerste keer dat we zo’n hoog 
slagingspercentage hebben.  
 
Revalidatie van (olie)vogels is meer en meer 
verschoven van de gevoelige, ik-wil-iets-doen-
kant, naar de wetenschappelijk onderbouwde 
medische kant. En wanneer je medisch meer 
weet, kun je ook wetenschappelijk beter er-
naartoe gaan handelen, met betere resultaten 
als gevolg. 
Het resultaat van 3 jaar hard werken! 

40 egels klaar om te los-
sen 
 
Het was nogal een winter: 2 kamers 
vol met overwinterende egels! Som-
mige wogen in november nog maar 
250 gram, waren overdag op zoek 
naar voedsel en maakten geen enkele 
kans om de winter zonder hulp te 
overleven. Nu kriebelt de lente ook bij 
hen en worden ze ongeduldig.  
 
Van zodra er opnieuw voldoende 
voedsel te vinden is gaan ze eindelijk 
vrij! 



 

De lente is in het land 
 
De eerste nestjongen zijn onlangs binnengekomen:  2 jonge Turkse tortels.  Maar wat moet je 
nu doen als je een jonge vogel aantreft in je tuin? 

 
Terugzetten 
Het is niet omdat je een jonge vogel 
'hulpeloos' aantreft in je tuin, dat hij echt 
'hulpeloos' is.  De meeste nestjongen fladde-
ren net iets te vroeg uit hun nestje en kun-
nen nog niet perfect vliegen. Wees gerust, de 
ouders zijn steeds vlakbij, maar hou de kat 
binnen! 
 
Als zo 'n vogeltje nog te klein is (onvolledig 
verenkleed) of zich in een benarde situatie 
bevindt (bv. op straat), dan ga je op zoek 
naar het nestje en zet je het gewoon te-
rug.  Jonge vogels kunnen immers door 

niemand beter dan door hun eigen ouders grootgebracht worden. Bij twijfel kan je ons 
steeds bellen. 
 

Binnenbrengen 
Indien: 
* beide ouders dood zijn 
* het jong gekwetst is 
* het jong nat en onderkoeld is 
* het nest kapot is  
* het jong gepakt is door de kat. Zelfs al ziet u geen verwondingen, het gevaar van een 
bacteriële infectie is heel hoog. 

 
Hou uw kat of hond uit de buurt.  
Don't try this at home! Probeer nooit jonge vogels zelf op te kweken.  Elk jong heeft zijn 
specifieke voedsel en zorgen nodig. Geef nooit of te nimmer koemelk of brood aan een jon-
ge vogel.  
 
Indien je de vogel binnenbrengt, doe dit zo snel mogelijk.  Jonge dieren moeten warm gehou-
den worden.  Dit kan door een fles water op lichaamstemperatuur, omwikkeld in een doek, er-
naast te houden.   

Nieuwe grote vliegkooi 
in opbouw 
 
Grote vogels revalideren, daar 
heb je veel plaats voor nodig. Rei-
gers, uilen, dagroofvogels… moe-
ten veel kunnen oefenen om weer 
op kracht te komen. 
Daarom zijn we gestart met de 
bouw van een extra buitenkooi 
van maar liefst 20 meter lang, 9 
meter breed en 3 meter hoog! 
Tegen eind april moet deze in ge-
bruik zijn. 



 

Gezocht: 
 
Geregeld zijn we op zoek naar specifiek materiaal, iets kleins, tweedehands… dat je misschien 
al een hele tijd niet meer gebruikt.  
 
• microscoop/binoculair: vooral voor onderzoek op parasieten in de mest 
• koffiemolentjes: om graan, korrels en droge brokken te malen voor nestjongen 
 
 
Niet meer nodig? Breng het bij ons binnen, je helpt er ons enorm mee! 

 
 
 

Nestkasten 
 
In onze Groene Winkel (dagelijks open, ook in het 
weekend, vanaf 9 tot 17.30u) kun je opnieuw een ruime 
keuze vinden aan nestkastjes en kunstnesten. 
 
Hang ze nu in je tuin en geniet in het voorjaar! 
 
Houten zelfbouwnestkastjes, ideaal om met de kinderen 
in elkaar te timmeren. 100% FSC. 
 
Kunstnesten voor huis- of boerenzwaluw. 
 
Houtbeton; ademend als hout maar gaat 
zéér lang mee. 
 
Huismussenappartement: help onze kleine 
rakker! 
 
En nog vele andere... 



 

Lidgeld al betaald? 
 
Om de jaarlijks bijna 2000 vogels en wilde zoogdieren op te vangen is een pak geld nodig.  
We kunnen dit enkel volhouden indien ons ledenaantal evenredig stijgt met het aantal bin-
nen gebrachte dieren.  Uw steun is dus van essentieel belang!  Als je vandaag lid wordt, 
ontvang je ons tijdschrift Zandkorrels tot en met het eerste nummer van 2007! 
 
Lid worden kan door minimum EUR 7,5  te storten op rekeningnummer 380-0095253-
70. Je ontvangt dan ons driemaandelijks tijdschrift ‘Zandkorrels’. 
 
Je kan ook EUR 20 overmaken met vermelding ‘Combi-lid’. Dan ben je lid van ons én van 
Vogelbescherming Vlaanderen.  Naast onze ‘Zandkorrels’ zal je ook ‘Mens en Vogel’ ont-
vangen. 
 
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 
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