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Jeugdgroep bezoekt Vogelasiel in Naarden

De groep werd in drieën ge-

deeld en onder begeleiding van

Frank van de Woord van het

vogelasiel en twee andere vrij-

willigers werden we over het ter-

rein rondgeleid. We mochten

alles bekijken: de operatieka-

mer, de observatieruimte, de

voorraadkamer.

We konden (heel rustig) in de

kooien naar de vogels kijken en

het meegenomen voedsel

mocht in deetensbakken wor-

den gelegd. We haddenogen

tekort, zoveel bijzondere vogels

van zo dichtbij kunnen bekijken

is natuurlijk prachtig. Soms was

het ook wel een beetje zielig, de

kapotte vleugel, de ekster zon-

der staart, maar de kinderen

wisten nu heel goed dat de

meeste vogels weer gezond het

asiel zouden verlaten.

Terug in de educatieruimte

kreeg Frank van een van de kin-

deren een doosje met daarin

drie kraanvogels, gevouwen van

briefjes van honderd. Als

geluksbrengers voor het vogel-

asiel. Dit geld was bijeenge-

bracht door de volwassenen

van de cursus ‘Vogel-

herkenning’. Op de vraag of

Frank daareen bestemming
voor wist, antwoordde hij dat er

nog wensen zijn voor het asiel,

bijvoorbeeld een eigen ambu-

lance en een poeltje voor olies-

lachtoffers. Dat poeltje zal er nu

dus wel komen! Alle kinderen

gingen voldaan naar huis, de

leiders ook. U hoort nog van

ons!

Atie van Klaveren

Op 5 februari hebben de kinde-

ren die deelnemen aan de

jeugdcursussen van de Vogel-

werkgroep een bezoek ge-

bracht aan het Vogelasiel het

Gooi in Naarden. De kinderen

keken hier vol spanning naar

uit.

We vertrokken vanaf

Boekesteyn met vijf volleauto’s,

routekaarten mee zodat nie-

mand kon verdwalen. We wer-

den verwacht, de educatie-

ruimte was voor ons gereed ge-

maakt. Na het overhandigen
van een boeket bloemen voor

de gastheer, hield deze een in-

leidend praatje over de nood-

zaak van het vogelasiel en

waardoorvogels gewond kun-

nen raken. Er werd goed geluis-

terd en ze snapten het allemaal

best, want er werden geen vra-

gen gesteld.


