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De foto's in dit document zijn

van dieren die in onze opvang

zijn opgevangen en verzorgd. 
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We kijken met trots terug op 2021. Het was een pittig jaar, waar we te maken hadden met Corona,  

vogelgriep, de hazenpest, een enorme toename van het aantal opgevangen dieren en moeizaam

op gang komende gesprekken over financiële ondersteuning. Maar we hadden ook te maken met

een bezetting die meer op elkaar ingespeeld was, betere kooien, nieuwe protocollen en

werkinstructies, extra ondersteuning in de vorm van voeder- en pleegouders en goede

samenwerkingen met dierenambulances en dierenartsen. 

Alle investeringen en ons harde werk van de afgelopen jaren hebben duidelijk effect gehad:

ondanks de toenemende drukte heeft elk dier dat bij ons binnenkwam de beste (medische) zorg,

voeding en huisvesting gekregen waardoor het een goede kans had om weer gezond en veilig

vrijgelaten te kunnen worden in de natuur. 

We proberen in onze communicatie ook steeds duidelijker te maken dat we net een echt bedrijf

zijn. Met een opvang die alle dagen van het jaar, gemiddeld 12 uur per dag, geopend is en met een

gemiddelde bezetting van 10 mensen per dag, kun je je wel voorstellen dat het behoorlijk wat

organisatie vergt om dat draaiende te houden. We moeten zorgen voor voldoende mensen,

voldoende ruimte om in te werken en de dieren te huisvesten, voldoende middelen (medicatie,

voeding, hygiëne middelen) om ons werk te kunnen doen, voldoende financiële middelen om dit

allemaal te bekostigen. We vinden het daarnaast belangrijk om onze achterban te blijven

informeren over ons werk. We overleggen met heel veel externe partijen in de keten. We stemmen

af met collega's voor de uitwisseling van kennis, kunde en dieren. We geven les op scholen, bij

dierenambulances en geven interne trainingen. 

Als elk dier een eigenaar had die de kosten zou betalen óf als een dier een ziektekostenverzekering

had die de kosten dekte, dan waren we een florerend bedrijf geweest. Helaas is dat niet het geval

en blijft onze financiële situatie nog steeds een zorg. We zijn daarom intens dankbaar voor alle

particulieren, bedrijven, stichtingen en fondsen waar we in 2021 geld van mochten ontvangen. We

hebben de balans positief afgesloten. Dat was vooral te danken aan een grote donatie van

Dierenlot voor het verbouwen van onze buitenkooien. 

Vol ambities en plannen om een nóg betere dierzorg 

te kunnen leveren de komende jaren, gaan we 2022 in. 

En dat zien we vol vertrouwen tegemoet, met name 

door alle steun die we voelen vanuit heel veel 

verschillende kanten! Dank daarvoor. 

Willeke van den Heuvel

Voorzitter Wildopvang Zuid-Holland

VOORWOORD
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Waar wij voor staan

Onze naamswijziging
In 2021 vingen we dieren op uit maar liefst 66 gemeentes. Daarom vonden we als bestuur dat de naam

Wildopvang Delft en omstreken niet meer de lading dekte. Begin 2022 hebben we onze naam

gewijzigd in Wildopvang Zuid-Holland. 

Stichting Wildopvang Zuid-Holland is een

dierenhulporganisatie die binnen de provincie

Zuid-Holland een belangrijke partner is voor het

opvangen, verzorgen en terugplaatsen van

dieren uit het wild. Alle soorten wilde inheems

beschermde dieren* kunnen bij ons

opgevangen en verzorgd worden.

* Met uitzondering van de gewone zeehond,

grijze zeehond, damhert, edelhert en wild zwijn.
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Werkgebied Wildopvang Zuid-Holland

Daarnaast zijn we een gespreks- en voorlichtingspartner voor iedereen die geïnteresseerd is in het

welzijn van wilde dieren. We geven voorlichting op scholen over dieren in het wild, geven advies en

informatie via onze communicatiekanalen en spreken graag over de toekomst van biodiversiteit met

onderzoekers, beleidsmakers en -uitvoerders. 

We werken hiervoor met een professioneel team

van vaste en vrijwillige medewerkers die zich

hebben gespecialiseerd in de verschillende

soorten dieren en hun specifieke vereisten op

het gebied van (medische) verzorging,

huisvesting, voeding en vrijlating. We investeren

continue in het vergroten en actueel houden

van kennis en kunde van onze medewerkers om

de kwaliteit van het dierwelzijn te borgen en te

vergroten. 

We hopen ook dat het meer

deuren opent bij verschillende

gemeentes voor financiële

ondersteuning en onze zoektocht

naar een nieuwe locatie. 



Onze organisatie

Ons beleidsplan 2020-2025: PRET
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Onze stichting wordt aangestuurd door

het bestuur. Het bestuur bepaalt het

beleid, stuurt de medewerkers in de

opvang aan, onderhoudt contacten met

media, donateurs, gemeentes, ministerie

en leveranciers, zorgt voor financiële

verslaglegging. In januari 2022 hebben

we het bestuur uitgebreid van 3 naar 6

bestuursleden (die onbezoldigd hun tijd

en kennis inzetten). 

De opvang draait voor het grootste deel dankzij de inzet van vrijwilligers, waarvan sommigen al jaren 

bij ons werken. In totaal werken we met rond de 100 vrijwilligers voor dierverzorging, zorg voor

babyvogels en -hazen, schoonmaak, onderhoud, taxi-diensten en het bestuur. Elke dag van het jaar

zetten zij zich in om onze opvang draaiende te houden. We zijn blij met en dankbaar voor al die inzet!

Hoofd paraveterinair team (0,6 FTE)

Paraveterinair medewerker (0,75 FTE)

Dierverzorger (0,45 FTE)

Dierverzorger/dierenarts i.o. (0,15 FTE)

Vrijwilligerscoördinator (0,45 FTE)

Hoofd facilitaire zaken (0,6 FTE). 

De dagelijkse opvang van de dieren ligt in de handen

van onze vaste medewerkers:

Totaal hebben we 3 FTE's op de loonlijst staan. In de

drukke zomerperiode huren we oud-stagiairs in om ons

te ondersteunen. 

Professionalisering
We zijn een professionele organisatie met goed

opgeleide mensen, we bieden een fijne en veilige

werkplek voor al onze medewerkers, we werken samen

met professionals in het werkgebied, we delen kennis en

we hebben een eigen ambulance voor het veilig vrijlaten

van dieren. 

Ruimte
We gaan verhuizen naar een

grotere locatie, we hebben

veilige en nieuwe kooien, we

werken constant aan meer

financiële ruimte, we kunnen

onze jaarlijkse vaste lasten

betalen, voor projecten werken

we samen met fondsen en

stichtingen. 

Educatie
We zijn zichtbaar in de regio bij alle partijen

die iets te maken hebben met flora en fauna,

we geven les op scholen over wilde dieren, we

hebben een signaleringsfunctie mbt ziektes,

we delen actief kennis over wilde dieren via

social media en nieuwsbrieven. 

Teamwork
We hebben een actief bestuur, een goed

beleid om mensen lang aan ons te

binden, we bieden een plek voor

stagiairs, re-integreerders, we werken

met onze ketenpartners samen, we

werken samen met collega opvangen

voor het uitwisselen van dieren en kennis,

we werken mee aan wetenschappelijk

onderzoek. 



Het aantal dieren dat we elk jaar opvangen groeit nog steeds. In 2021 vingen we 4.308 dieren

op. Hiermee zijn we voor het eerst over de 4.000 grens heen. We vermoeden dat de groei van

2021 ook weer te maken heeft gehad met Corona: veel mensen die buiten aan het wandelen zijn

en een diertje vinden. Dit zien we voornamelijk in de toename van het aantal hazen en konijnen.

Daarnaast hebben we het hele jaar door te maken gehad met slachtoffers van de vogelgriep. 

Jaaroverzicht 2021

Een nieuw record
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We krijgen elke dag nieuwe dieren binnen, waarbij december tot en met februari onze relatief

rustige maanden zijn. In 2021 hadden we in februari een hele koude week met veel slachtoffers

van de vrieskou. Vanaf maart begint de drukte, we kregen toen 55 babyhazen binnen, dat zijn

zeer bewerkelijke gasten. April tot en met augustus zijn de zeer drukke maanden met heel veel

(jonge) vogels. In juli hadden we een week waarin meerdere medewerkers op onze opvang

besmet waren met Corona, dierenambulances reden toen met dieren naar onze collega's.

September tot en met november zijn onze egelmaanden: van net geboren egels tot zeer zwakke

pubers en te kleine egels die een winterslaap buiten niet overleven. En dan is het tijd voor de

grote schoonmaak, voorbereidingen treffen voor het nieuwe jaar, trainingen geven en voordat je

het doorhebt begint de drukte weer. We vervelen ons geen dag. 



De meeste dieren komen nog steeds uit de gemeente Delft maar het aantal dieren uit

Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp groeit hard. 

We vangen dieren op uit 66 gemeentes. 

Van de 9 grootste gemeentes krijgen we ruim 80% van de dieren.  

Slechts vier gemeentes ondersteunen ons financieel. 

Ruim 65% van de dieren uit Delft worden door particulieren gebracht, 35% door de

dierenambulance. Dit beeld is anders bij bijvoorbeeld Leidschendam-Voorburg en

Zoetermeer: daar worden de meeste dieren (89% respectievelijk 83%) door de

dierenambulance gebracht. 

Er reden in 2021 maar liefst 16 ambulancediensten naar ons toe met zieke, gewonde en

verweesde dieren, waaronder: Dierenambulance Den Haag, Wassenaar, Haaglanden (Delft),

Leiden, Zuid-Holland Zuid (Dierenbescherming), Dierennoodhulp West Nederland,

Louterbloemen (Dordrecht), Alphen aan den Rijn, Woerden, REO en Rotterdam.
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Waar komen ze vandaan &
hoe komen ze bij ons?



Bijzondere patiënten 

78% van de dieren die wij opvangen zijn vogels.

10% van de opgevangen dieren zijn egels en 8% zijn hazen en konijnen. 

De rest zijn vooral vleermuizen, muizen, marterachtigen, reptielen (schildpadden) en amfibieën

(kikkers en padden). 

We hebben 53 vleermuizen opgevangen. Met name de gewone dwergvleermuis maar ook rosse

vleermuizen, een meervleermuis en een ruige dwergvleermuis. 

We hebben 25 roofvogels en 12 uilen opgevangen. 

We hebben in totaal 139 verschillende soorten dieren opgevangen.

Meest bijzondere dieren

kleine rietgans 

kluut

kneu

meervleermuis

noordse stormvogel

oehoe

ooievaar

paapje

Meest opgevangen dieren 
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stormmeeuw

tapuit

visdief

vos

vuurgoudhaantje

wulp

zeekoet



Opgevangen dieren 
(per soort) in 2021
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2021: van maand tot maand

01/01: Ook op een dag als vandaag hebben wij een opvang vol dieren staan

die onze hulp en verzorging nodig hebben. Deze Turkse tortel is ergens

tegenaan gevlogen en heeft daar een stel dikke ogen aan overgehouden en

waarschijnlijk flinke hoofdpijn. Na behandeling knapte hij zichtbaar op. 

Januari

04/01: Kauwtje Kiki is een beetje bijzonder. Door haar afwijkende kleur

vermoeden wij dat ze niet zo lekker bij haar soortgenoten in de groep past en

daarom vriendschap gesloten heeft met de vindster. Doordat Kiki zo goed in

de gaten gehouden kan worden, viel het de vindster op dat Kiki een teek bij

haar oog heeft. Toen deze was verwijderd en het wondje geheeld, voelde zij

zich weer beter en kon ze terug.

25/01:  Onze eerste babyhaas van dit jaar. Deze flapoor is gevonden door de

plantsoenendienst. Omdat hij op een onveilige plek zat is hij meegenomen en

naar ons gebracht. Wij zijn verliefd, maar dat is niet wederzijds want voor nu

is hij nog vooral heel boos. 

08/02: Dit vogeltje lijkt ons een gras- of een boompieper, maar het is nu nog

moeilijk te zien. Meneertje of mevrouwtje houdt de veertjes recht omhoog en

steekt het koppie tussen de vleugels, hij wil slapen. Hij is flink verzwakt en

vermoeid. 

Februari

17/02: Een van de twee dwergvleermuizen die op het moment overwinteren

bij ons in de opvang. Eens in de zoveel dagen zijn ze wat actief zoals op de

foto, maar ze sparen vooral energie om straks met warmer weer gezond weer

uit te kunnen vliegen.

23/02: Deze meerkoet is vermoedelijk aangereden en heeft een rugblessure.

Het lichaam van deze dieren is gemaakt om op het water te drijven en hier

voelen zij zich ook het fijnst. Want door in het water te drijven ondervinden zij

minder druk op het lijf. Dus waarom geen fysio in het water? 



Maart
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04/03: Egel Pattex mag deze maand weer vrijgelaten worden. Hij is bij ons

gekomen omdat hij vast zat op een lijmplank. Wij hebben stukje bij beetje zijn

vachtje geschoren, stekels geknipt en veel oliebadjes later verder begon zijn

haar weer aan te groeien. Hij heeft de winterslaap bij ons doorgebracht. 

14/03: We kregen een volwassen haas binnen met net en al. Hij zat er volledig

in gewikkeld. Zijn poten waren ontveld maar gelukkig had hij geen gebroken

poten. Hazen zijn zo sterk dat ze in paniek hun eigen poten kunnen breken. Na

zijn herstel van zijn wonden konden we 'm weer vrijlaten. 

24/03 Deze maand kregen we 55 hazen. Gelukkig is de doorstroming goed.

Gisteren konden we 4 grote puberhazen vrijlaten, kwamen er 4 tieners terug

van hun hazenpleegouders en kregen we 3 nieuwe mini haasjes binnen. De

speciale hazenmelk en andijvie zijn niet aan te slepen! 

02/04: Dit bosuiltje werd gevonden op de grond en de ouders waren in geen

velden of wegen te bekennen. Toch hebben we besloten hem terug te

plaatsen. Vaak blijven de ouders nog tijden in de buurt (onzichtbaar voor

mensen) om voor de kleintjes te zorgen. Na een dag kregen we al bericht dat

de ouders hem weer hadden opgenomen. 

April

06/04: Hagel, sneeuw, storm en pijltjes. Het kan gewoon in Nederland. Het

eerste nestje met wilde eenden is binnen! Het is spontaan lente geworden in

onze opvang. 

28/04: Deze eekhoorn is vermoedelijk aangereden. De dierenarts heeft een

scan gemaakt en zag gelukkig geen breuken. 's Avonds lag hij nog slap in de

couveuse en waren we bang dat hij de nacht mogelijk niet zou doorkomen.

De volgende ochtend zat hij vrolijk overeind te eten.  Hij is naar de

eekhoornopvang in de Veluwe gebracht waar genoeg vriendjes zijn om mee

te spelen. 
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10/05:  Deze gierzwaluw kwam net overgevlogen uit Afrika en na een

turbulente vlucht kwam hij hard op de grond terecht. Hierbij heeft hij zijn oog

bezeerd. Na behandeling van zijn oog kon hij gelukkig weer snel verder

vliegen.

Mei

14/05: Het eerste scholekstertje kwam vandaag binnen. Zijn ouders hadden

een nest op het dak gemaakt en toen hij ze achterna wilde springen belandde

hij hard op de grond in de tuin. Gelukkig heeft deze geluksvogel niets

gebroken. 

25/05:  Soms vragen wij ons ten zeerste af hoe sommige dieren in situaties

terecht zijn gekomen. Deze kleine nijlgans is gevonden onder iemand zijn

ruitenwissers. Hij zal daar vast niet zelf onder gekropen zijn. Gelukkig

mankeerde hij niets en kon hij snel gekoppeld worden aan wat andere gansjes

op ons plein. Hij is naar Akka's ganzenparadijs gegaan. 

05/06: Deze vos heeft waarschijnljik een aanrijding gehad waarbij zijn kaak is

gebroken. Een dierenarts heeft hem geopereerd en vervolgens is hij naar ons

gebracht. Wij hebben de vos naar Amsterdam gebracht, waar meer ruimte is

en 12 andere vosjes. Helaas heeft de vos het niet overleefd. 

Juni

07/06: Als er jonge mantelmeeuwen zijn, dan is iedereen op de opvang direct

vrolijk. Het geluid van deze kleine lijkt heel erg op lachen namelijk. En zodra er

een visje ingaat dan wordt het lachen nog vrolijker. En wij ook. 

27/06: De hele dag gaat door: talloze kleine bekjes die wagenwijd

openstaan omdat ze hongerrrrr hebben. Elke 20 minuten gaat er een hapje in

en komt er een poepje uit. Onze voederouders hebben het er maar druk mee. 



Juli
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05/07: We kregen vandaag een wezel binnen. Zeer schattig om te zien maar

met hele scherpe gevaarlijke tandjes. Geen beestje om zonder (speciale)

handschoenen aan te pakken. Hij zat langs de kant van de weg en reageerde

niet, dus we vermoeden dat hij is aangereden. 

09/07: Niet alleen watervogels kunnen last krijgen van botulisme. Deze

buizerd heeft vermoedelijk een besmet dier gegeten en is nu ook besmet

geraakt. We hebben hem vochttherapie gegeven en na een week kon hij de

opvang weer vliegend verlaten. 

16/07: Er was een pinguïn gezien! Deze pinguïn bleek echter een vissendief te

zijn. Erg mager kwam hij bij ons binnen. Na een paar dagen was hij weer

voldoende aangesterkt en heeft hij, met volle krop, onze opvang verlaten. 

09/08: Deze vogel met zijn prachtige ogen kon heel dreigend kijken naar zijn

verzorgers. Het is een jonge havik die bij ons is gekomen omdat hij nog niet

kon vliegen. Hij is naar een collega gebracht waar meer jonge haviken waren

zodat ze samen op vliegles konden gaan. 

Augustus

13/08:  We eten vandaag beschuit met muisjes: onze eerste egelbaby's zijn

binnen. Ze zijn er niet heel goed aan toe nog (onder de vliegeneitjes en wat

ondervoed) maar hun flesje (speciale!) melk staat al klaar.

28/08: Koekoek! Dit knappe vogeltje zien we niet zo heel vaak bij ons op de

opvang. Het is een koekoek met hoofdpijn. Hij is hard tegen het raam

gevlogen maar er is niets gebroken gelukkig. Even een nachtje in het donker

veilig bijkomen en dan mag hij hopelijk snel weer op pad.
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01/09: September is egelmaand. Egel Kevin is een klein peutertje dat overdag

alleen liep. Hij was zijn moeder kwijtgeraakt. Er hebben vliegen op hem

gezeten, die eitjes hebben gelegd. Die halen we gauw weg. Daarna krijgt hij

een kruik, een papje en een speciale egelmelk in een flesje.

September

17/09: Ssssst, de konijntjes liggen lekker te slapen. Gevonden op een

parkeerplaats. Babyhazen en -konijnen komen nog steeds binnen bij ons.

Maar we hopen stiekem wel dat dit de laatste zijn, zodat we 's nachts niet

meer ons bed uit hoeven voor een flesje te geven. 

27/09: We zijn tot over onze oren verliefd op dit kleintje. Een mini

muskuseendje met gele pootjes. Hij kwettert er vrolijk op los. 

13/10: De eerste houtsnip van het seizoen is gearriveerd. Deze vogels vliegen

met duizenden over ons land en vliegen daarbij massaal tegen de ramen.

Houtsnippen zijn erg zenuwachtige en schichtige dieren en hopelijk kan deze

zenuwpees de opvang weer snel verlaten. 

Oktober

17/10: een egel met zijn eigen beveiliging. Deze mannen van de handhaving

hebben de egel persoonlijk naar ons toegebracht. Niet omdat hij zich

misdragen had, maar omdat zijn achterpootjes het niet meer deden en aan

zijn koppie te zien, is hij ook nog aangevallen door vogels. 

29/10: Ons 4.000ste dier van dit jaar is gearriveerd! De rechter knobbelzwaan

op de foto is onze 4.000ste patiënt. Elk jaar vangen we weer meer dieren op.  

En het jaar is nog niet voorbij…



November
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6/11: Dankbaar, ontroerd, verbaasd, verrast en we hebben een traantje weg

moeten pinken. Vandaag hebben wij van stichting Dierenlot een cheque in

ontvangst mogen nemen van maar liefst €55.000,-!!!! Deze cheque is voor de

verbouwing van onze zeer gedateerde buitenkooien. 

16/11: Sommige dieren zijn het niet eens met de informatie die wij op onze

patiëntenkaart schrijven. Net zoals deze halsbandparkiet. Met zijn scherpe

snavel heeft hij zijn briefje te pakken gekregen en zie het resultaat. 

29/11: Nicolaas probeerde zich nog te verstoppen onder het zaagsel maar

werd toch gevonden door Anneke. Anneke heeft haar hermetisch afgesloten

tuin aangeboden als revalidatietuin voor egels. Nicolaas was nog te klein om

al vrijgelaten te worden maar wel vreselijk onrustig. In Anneke's tuin heeft hij

zich lekker rond gegeten totdat hij vrijgelaten kon worden. 

14/12: Oplettende omstanders zagen dat de aalscholver scheef zwom. Zij

hebben de dierenambulance gebeld. Eenmaal gevangen constateerde zij dat

het dier een muskusrattenklem om zijn poot had hangen. Met veel kracht is de

klem ter plekke verwijderd en de aalscholver naar ons gebracht. Zijn pootje is

gewond, maar we zijn hoopvol dat dat weer gaat genezen.

December

25/12: Ook met Kerst werken wij. Deze jonge zwarte kraai met een zere poot

en gescheurde luchtzak heeft waarschijnlijk een ongeluk gehad, een trap of

klap. Wat direct opviel is dat deze kraai handtam is. Helaas opgevoed bij

mensen thuis en hierdoor niet meer vrij te laten in de natuur. 

31/12: Het einde van het jaar is weer sneller aangekomen dan verwacht. Voor

ons een rustige tijd en juist de tijd om ons weer voor te gaan bereiden op een

jaar vol nieuwe dieren, de babyhaasjes die al weer snel voor de deur zullen

staan en de jonge vogeltjes die daarop zullen volgen. Op naar een volgend

jaar vol nieuwe uitdagingen. 



Jaarrekening 2021 
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Staat van baten en lasten

We konden 2021 afsluiten met een positief resultaat dankzij een grote donatie van Dierenlot van 

€ 55.000,-- voor het verbouwen van onze oude slootkooien. Deze verbouwing heeft nog niet

plaatsgevonden (mede omdat we niet weten hoe lang we nog op onze huidige locatie blijven of

kunnen verhuizen naar een grotere locatie). 

De personeelskosten lijken in 2021 hoger dan normaal. Dit komt omdat we in 2021 een tweetal

medewerkers extra mochten inhuren waarvan de salariskosten werden vergoed door een tweetal

stichtingen. De subsidie van deze twee medewerkers is niet verrekend in de post Lasten-

Personeelskosten (maar in Baten-Subsidie personeel). 

Met ons stichtingsvermogen kunnen we de vaste lasten voor een periode van zes maanden betalen,

zeker nu de energiekosten in 2022 verdrievoudigd zijn, groeien onze kosten hard.  



We laten dagelijks via social media zien waar wij

als opvang mee bezig zijn. De dieren, hun herstel,

het vrijlaten, onze medewerkers. We delen lief en

leed, we vragen hulp, laten zien wat we doen en

hoe we het doen. 

In 2021 hebben we 70% meer likes op onze

Facebook pagina gekregen (van 2.240 naar

3.842). We krijgen ook steeds meer Instagram

volgers.

Social media

Communicatie en voorlichting

In maart hebben we een online rondleiding gegeven. Met de camera door de opvang en

iedereen kon live meekijken en vragen stellen. 

We hebben een aantal dagen bij Intratuin Pijnacker gestaan met een voorlichtingshoekje over

egels. 

Bij zowel dierenambulance Wassenaar als Den Haag hebben we trainingen gegeven over het

hanteren en vervoeren van vogels en zoogdieren. 

We hebben bij verschillende basisscholen les gegeven over egels en vogels. 

Voor onze eigen vrijwilligers hebben we tweewekelijkse interne trainingen gegeven over tal van

onderwerpen. 

We zijn aangesloten bij een wildopvang-intervisie groep. Een wekelijkse online training van een

half uur voor en door collega's van opvangen uit Nederland, België en Engeland.  

We mochten een aantal trainingen geven bij Dierenlot over online media/marketing. 

We hebben verschillende themanummers uitgegeven over verschillende diersoorten. 

Onze educatie en voorlichtingsrol werd door én Corona- én vogelgriep maatregelen erg lastig

gemaakt. Gelukkig konden we toch nog veel doen in 2021:
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Educatie & voorlichting

Ons best bekeken bericht is een bericht van 11 mei

2021 over dierenmishandeling. We kregen die week

meerdere dieren binnen die slachtoffer waren

geworden van kinderen die niet goed omgingen

met dieren (voetballen met een egel, tennissen met

een duif en stenen gooien naar een nestkastje met

jonge koolmezen). Dit bericht is door ruim 

1,1 miljoen mensen bekeken en 11.000 keer gedeeld.

Het onderwerp heeft uiteindelijk zelfs de landelijke

pers gehaald (televisie en radio). 
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De overige kosten (88%) hebben we via heel veel particuliere giften en donaties én stichtingen met een groot

dierenhart bij elkaar gekregen. Daarnaast hebben we een nalatenschap ontvangen. 

We kunnen helaas niet iedereen persoonlijk bedanken maar weet dat we intens dankbaar zijn voor élke

ondersteuning in geld, voer voor de dieren en ander benodigd materiaal zoals kranten, gehaakte nestjes, hokken

en kooien, etc.  

Een aantal grote donateurs willen we bij deze wel bedanken:

In 2021 hebben de volgende gemeentes meebetaald voor de opvang en verzorging van de dieren in hun

gemeente voor in totaal 12% van de totale kosten:

Met dank aan

Stichting 
Van Klooster

18



Wildopvang 
Zuid-Holland

Linnaeuspad 5
2616 LT Delft

015 – 215 78 38

Contact

Dier gevonden?

Een vogel, egel, haas, konijn of ander wild dier gevonden dat 
onze zorg nodig heeft? Bel ons altijd eerst om te overleggen wat
je het beste kunt doen: 015 – 215 78 38

Het dier zelf brengen, als dit mogelijk is, is voor het dier het beste. 
Is het dier gewond of lukt het niet om zelf te brengen? Bel dan de
dierenambulance in je woonplaats.

Openingstijden
We zijn 7 dagen per week geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur. 
In de zomerperiode zijn we ook open tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Buiten openingstijden zijn wij via onze spoedlijn bereikbaar. 

Rekeningnummer 
NL30 INGB 0002 70 38 40 t.n.v.
Wildopvang Zuid-Holland

KvK: 41145885
RSIN / Fiscaalnummer 8092.18.616

E-mail: info@wildopvangzh.nl
(niet voor urgente dierenvragen)
Website: www.wildopvangzuidholland.nl

Postadres & redactie
Joke Smitstraat 5
2642 AE Pijnacker
E-mail: contact@wildopvangzh.nl

Bestuur
Willeke van den Heuvel - voorzitter
Aad van den Heuvel - secretaris
Harry Broekhuijsen - penningmeester
Marike de Boer - algemeen bestuurslid
Marije Link - algemeen bestuurslid
Elise Allart - algemeen bestuurslid

E-mail: bestuur@wildopvangzh.nl

Operationeel (vast) team
Tessel de Jong, hoofd paraveterinair team
Odessa Webers, paraveterinair medewerker
Rick van der Vliet, dierverzorger, paraveterinair i.o.
Florine van Wezenberg, dierverzorger, dierenarts i.o.
Annemiek van Gaalen, vrijwilligerscoördinator
Manon Wolters, hoofd facilitaire zaken

Dierenartsen
Anicura Dierenkliniek Delft
Dierenkliniek het Centrum Pijnacker


