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Vogelasiel Het Gooi blijft

actief voor “gewone” vogels

Na het plotselinge overlijden van mede-oprichtster Wil van Ingen, heeft Frank

van de Woord het beheer van het Vogelasiel Het Gooi in Naarden overgenomen.

In dit artikel vertelt Frank iets over zichzelf en de toekomstplannen voor het

vogelasiel.

Frank+F. van de Woord

Voor de meeste vogelproblemen

is de mens verantwoordelijk,

vandaar dat wij mensen ook de

zorg moeten dragen voor de

slachtoffers. In het vogelasiel in

Naarden gebeurt dat ook.

Hoe is het ontstaan?

Vijfendertig jaar geleden begon

meneer B.J. van Ingen met het

vangen en ringen van vogels

voor het vogeltrekstation. Zijn
kennis over- en interesse voor

vogels groeide al snel. Veel

mensen wisten dat en brachten

elk gewond vogeltje wat ze maar

tegenkwamen bij hem thuis.

Na jaren had hij hier al veel erva-

ring in gekregen en kreeg hij te-

veel vogels om thuis op te kun-

nen vangen.

Van de gemeente Naarden

kreeg hij toen een stuk grond

aangewezen, waarop hij een

asiel mocht bouwen. Het asiel

kon draaienop giften en

donaties en dat is tot nog toe zo

gebleven.

In mei 1983 ontdekte ik het

asiel, omdat ik een zieke kuif-

eend had gevonden. Vanaf die

tijd heb ik als vrijwilliger met B.J.

van Ingen samengewerkt. Hij

heeft me geleerd hoe botulisme

te genezen is en botbreuken te

spalken, wonden te hechten en

nog veel meer.

De kooien die we in die tijd

bouwden waren van oude mate-

rialen die we gratis konden krij-

gen. Vlak voor zijn dood zesen-

eenhalf jaar later, heeft hij nog

net een stichting van het asiel

kunnen maken, om het voortbe-

staan te garanderen. Vanafdie

tijd heeft zijn vrouw, W. van

Ingen-den Oude, die haar man

al 34 jaar had geholpen met de

eerste opvang, het vogelasiel

overgenomen.

Zij heeft, dankzij het geld dat de

stichting Vogelasiel Het Gooi

van donateurs heeft gekregen,

een nieuw vogelasiel kunnen la-

ten bouwen op dezelfde plek bij
de gemeentekwekerij aan de

Burgemeester Visserlaan in

Naarden. Met haar heb ik ook

weer zeseneenhalfjaar samen-

gewerkt. Ondanks haar slechte

gezondheid en haar huishouden,

heeft ze zich honderd procent

ingezet om het vogelasiel te be-

houden. Helaas is zij maandag
25 november jl. overleden op 65-

jarige leeftijd.

Al jaren komen er mensen in het

vogelasiel kijken en al jaren
wordt de vraag gesteld:”Waarom

helpen jullie al deze ‘gewone’ vo-

gels, zoals kraaiachtigen en dui-

ven ook - en niet alleen de bij-

zondere vogels zoals roofvo-

gels? Het is toch de natuur dat

vogels doodgaan? Er zijn er toch

teveel?”

De mensen krijgen van mij dan

altijd hetzelfde antwoord. De na-

tuur kan zelf heel goed bepalen

hoeveel dieren van elke soort er

nodig is en elke soort is even be-

langrijk voor het ecosysteem

waar het in thuishoort. De natuur

weet zich echter geen raad met

de miljoenen katten, auto’s, ra-

men, hoogspanningskabels,

rondslingerend visdraad, vervui-

ling en nog veel meer andere

problemen waar vogels mee te

maken krijgen.

Frank van de Woordaan het werk

in het vogelasiel.
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Blijft het vogelasiel bestaan?

Sinds kort heb ik, Frank F. van

de Woord, in overleg met het

stichtingsbestuur het beheer van

het vogelasiel overgenomen, wat

zowel een wens van meneer, als

mevrouw Van Ingen was.

Met de grootst mogelijke inzet

zal ik de gemiddeld 1500 vogels
die per jaar binnengebracht wor-

den, behandelenen verzorgen

samen met de andere vrijwilli-

gers die evenzeer hard hun best

doen.

De vorige beheerders waren er

zeven dagen per week, maar ik

studeer nog voor leraar biologie,

dus ik kan niet alle dagen. Voor

de dagen dat ik er niet ben kun-

nen de vrijwilligers met gewonde

vogels bij drie dierenartsen te-

recht, maar we hebben echter

nog niet voldoende vrijwilligers.

Vandaar dat ik hoop op reacties

op dit artikel, van mensen die

interesse in dit vrijwilligerswerk

hebben. Alleen met voldoende

vrijwilligers kan het asiel blijven

voortbestaan.

Reacties zijn welkom bij Frank

F. van de Woord, Stichting

Vogelasiel Het Gooi, Postbus

2031, 1400 DA Bussum. Tel.:

035-6945658.

Mensen die het vogelasiel met

een donatiewillen steunen, kun-

nen dit doen doorovermaking

van een bedrag aan Stichting

Vogelasiel Het Gooi, NMB-bank,

Landstraat 128, Bussum.

Rek.nr. 65.84.13.325. Giro-

nummer van de bank: 42223.


