
 

 

 
Nieuwsbrief Opvangcentrum voor  
Vogels en Wilde Dieren Oostende 
- 02 oktober 2007 - 

Opendeurdag op 14 oktober 
 
Ieder jaar bieden we de mensen de mogelijkheid om ons Op-
vangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren achter de schermen 
te verkennen.  
De vraag is groot om niet alleen eens de verschillende vogels 
die bij ons “te gast” zijn te kunnen zien, maar ook mee te ma-
ken hoe er gewerkt wordt.  
 

Wat krijgt een roofvogel om te eten?  
Hoe wassen we een olievogel?  
Hoe zien de zwembaden er uit?  
Waar zitten de egels, waarom hen nooit geen melk geven? 
Hoe ver staat de nieuwbouw? 
Hoe kunnen we het Opvangcentrum helpen en steunen?  

 
Met tientallen vragen komen de mensen binnen, en hopelijk 
gaan ze buiten met evenveel antwoorden. 

 
 
Wil je zelf onze werking eens van dicht bekijken?  
Wil je een vrijlating van gerevalideerde vogels van dichtbij 
meemaken?  
Willen de kinderen uitleg krijgen over nestkastjes en er zelf 
eentje in elkaar timmeren? 
 
Kom dan zondag 14 oktober doorlopend 
vanaf 10.30u  tot 17u naar de Opendeur-
dag.   
Inkom gratis! 
 
Programma: 
 
11u:  film olievogels 
11.30u:  demonstratie olievogels wassen 
13.30u:  demonstratie olievogels wassen 
14u:  nestkastjes bouwen 
15u:  vrijlating gerevalideerde vogels 
15.30u:  film olievogels 
16u:  demonstratie olievogels wassen 
16u:  nestkastjes bouwen 
16.30u:  film olievogels 
 
Doorlopend: lekkere taart, koffie en drank, springkasteel 
en grime. 
 
 
Adres: Zinnialaan 8, 8400 Oostende 



 

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 

VOC Oostende zendt vrijwilligers uit 
 
Met EVS – European Voluntary Service – kunnen 
jongeren tussen 18 en 30 jaar van 3 weken tot 12 
maanden naar het buitenland om als vrijwilliger mee 
te werken in de non-profit-sector.    
Ondertussen hebben er maar liefst 25 EVS-
vrijwilligers meegedraaid in het VOC Oostende. We 
zijn gestart met 1 vrijwilliger per keer maar nu heb-
ben we tezelfdertijd telkens 3 mensen.  Daardoor is 
er elke dag minstens 1 EVS-vrijwilliger aanwezig.   
 

 
Sinds dit jaar kunnen we ook vrijwilligers uitzenden.  
Amy is onze eerste vrijwilliger die een EVS-project zal 
starten.  Zij zal een half jaar meedraaien in Stichting 
Dierenthuis in Nederland.  Wij als zendorganisatie on-
dersteunen haar door de contacten te leggen met de 
organisatie en alle papierwerk in orde te brengen.  
Daarnaast zullen we tijdens de stage geregeld contact 
hebben om te zien of alles vlot verloopt.   
 
Een EVS-vrijwilliger krijgt zo het unieke aanbod om 
werkervaring op te doen in een ander land.  Daar-
naast krijgt een EVS-er zakgeld, geld om eten te ko-
pen, een slaapplaats en taallessen. 

 
Een greep uit het groot aantal milieuprojecten: de 
Irish Seal Sanctuary, ARCHELON the Sea Turtle Pro-
tection Society of Greece, CEAI - Centro de Estudos 
Avifauna Ibérica, Cardigan Bay Marine Wildlife 
Group, Association for Bird and Nature Protection 
"Milvus Group" …. 
 
Maar het zijn niet enkel milieuprojecten.  Wil je op-
komen tegen racisme, of je inzetten voor de herop-
bouw van een streek, of wil je ‘iets doen’ met media, 
kunst of educatie?  Het aanbod is heel divers en je 
zal er beslist een interessant project te vinden.  Je 
hoeft ook geen vrijwilliger te zijn van het VOC Oost-
ende om een project te starten.  Het is vrij voor ie-
dereen. 
 
Meer informatie vind je op deze website: http://ec.europa.eu/youth/program/sos/
index_en.html  
Als je klikt op  ‘The European Database…’, dan kan je een volledig overzicht vinden van alle 
projecten over heel Europa. 
 
Ben je geïnteresseerd?   
Neem contact met Sophie (059/80.67.66) of stuur een mailtje. 


