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1. Educatie
1.1 Bezoeken

Het Natuurhulpcentrum is niet vrij toegankelijk voor het publiek, maar kan niettemin toch 
onder bepaalde voorwaarden bezocht worden, omdat milieu- en natuureducatie een erg 
belangrijke plaats innemen binnen de doelstellingen van het centrum. 

Een rondleiding duurt ongeveer 2 uur. Er wordt gestart met een video, waarin enerzijds 
de geschiedenis van het centrum wordt uitgelegd en anderzijds een beeld wordt gegeven 
van de activiteiten die tijdens een rondleiding niet te zien zijn, zoals het vangen van die-
ren. De hele rondleiding is bovendien toegankelijk voor mindervaliden.

Na 2 magere jaren door de coronapandemie, kwamen onze gidsen in 2022 opnieuw op 
kruissnelheid. Er kwamen 250 groepen op bezoek met een totaal van 8020 personen. Dit 
is een forse stijging ten opzichte van de afgelopen 2 jaren, en een lichte stijging t.o.v. voor 
de coronapandemie. We merken ook de steiging van grotere groepen. Verschillende 
busmaatschappijen zetten een bezoek aan het Natuurhulpcentrum op hun kalender.  We 
zijn blij te concluderen dat de groepen de weg naar het natuurhulpcentrum teruggevon-
den hebben en met veel plezier ons centrum komen bezoeken.



1.2 Opleidingen

Voor	specifieke	doelgroepen	biedt	het	Natuurhulpcentrum	een	cursus	‘Wildlife	Handling‘	
aan (bijv. brandweer, dierenambulance, andere opvangcentra,...)

- 12/02: PLOT Brandweer (Lindezaal)
- 12/03: PLOT Brandweer (Lindezaal)
- 23-04: “Wildlife Handling” voor DAB-Born
- 26-04: “Wildlife Handling” voor DAB-Born
- 22-09: Voordracht Politie Kempenland
- 13-10: Presentaties Middenschool-Leopoldsburg
- 02-12: Voordracht voor Natuurstudiegroep-Hageland

 

1.3 Inzamelacties

Het	Natuurhulpcentrum	probeert	op	allerlei	manieren	financieel	rond	te	komen.	Naast	tal	
van activiteiten die we organiseren en steun van overheden, sponsors en sympathisan-
ten, doen we ook een continue inzamelactie van kroonkurken, oude metalen, gebruikte 
inktcartridges, oud papier en karton, oude GSM-toestellen en oude computers.

Deze	‘afvalstromen’	worden	door	ons	gestockeerd	en	doorverkocht	aan	recyclagefirma’s.	
Op die manier proberen we afval, dat op het eerste zicht waardeloos lijkt, om te vormen 
tot iets waardevols waarmee wilde dieren in nood geholpen kunnen worden. Dit is even-
eens een manier om ons draagvlak te verbreden. Nu al doen tal van scholen, bedrijven, 
cafés,... mee.  Bovendien wordt de recyclagegedachte hiermee aangemoedigd.



Om iedereen te laten mee-
genieten van het allermooi-
ste deel van ons werk, 
namelijk het vrijlaten van 
herstelde vogels, organi-
seerden we weer een hele 
reeks vrijlatingen voor het 
grote publiek. Deze vorm 
van educatie zit duidelijk 
in de lift, want we krijgen 
steeds meer aanvragen. 
In 2022 werden er in Genk 
(Heempark 19-09) en Has-
selt (Herkenrode 19-09) 
roofvogels vrijgelaten. Ook 

in Nederlands-Limburg werd samen met de dierenambulance een vrijlating georgani-
seerd in Born op 03/10. Tijdens deze 3 publieke vrijlatingen werden in totaal 30 gerevali-
deerde roofvogels vrijgelaten.

1.4 Zondag = vrijdag

1.5 Column Goednieuwskrant HBVL
Al vele jaren krijgen we van het Belang van Limburg de gelegenheid om wekelijks te be-
richten over de gebeurtenissen in ons Natuurhulpcentrum. 

Onze voorzitter Sil mag dat doen door middel van een wekelijkse column die verschijnt 
in de “Goed-
nieuwsrubriek” 
(elke Vrijdag in 
het Belang van 
Limburg). 

Elke week is er 
wel iets te mel-
den of gebeur-
de er wel een of 
ander speciaal 
feit of konden 
we berichten 
over het wel en 
wee van een 
van onze pati-
enten opstellen.



1.6 Marterteam

Heel veel mensen worden geconfronteerd met de problemen die marters met zich kun-
nen meebrengen. Helaas zien mensen vooral de negatieve gevolgen, maar wij proberen 
als Natuurhulpcentrum ook de positieve effecten van deze predatoren toe te lichten. 

Nog belangrijker is het aanbieden van diervriendelijke en effectieve oplossingen om mar-
terschade te voorkomen. Daarom bieden we in onze winkel al jaren  anti-marterproduc-
ten aan. Omdat er meer en meer aanvragen kwamen om ter plaatse de situatie te gaan 
bekijken, advies te verlenen en toestellen te plaatsen, werd het marterteam opgericht.

Het afgelopen jaar was weer een zeer goed jaar voor ons marterteam. Zo werden er in 
2022 63 huisbezoeken uitgevoerd door het marterteam, waarbij 78 toestellen en 26 spuit-
bussen	gebruikt	werden	om	op	die	manier	zolders,	valse	plafonds	en	auto’s	te	vrijwaren	
van marterschade.

1.7 Openzondagen

Het Natuurhulpcentrum is een dierenziekenhuis en daarom is een bezoek maar onder 
strikte voorwaarden mogelijk. Zo kan er een rondleiding geboekt worden waarbij een 
gids de groep op sleeptouw neemt, achter de schermen van ons centrum. Daarnaast zijn 
er in september onze opendeurdagen. Toch kregen we heel vaak mensen aan de deur 
die	‘eens	een	kijkje	wilden	nemen‘.	Om	tegemoet	te	komen	aan	deze	vraag,	zijn	er	de	
openzondagen.

Elke eerste zondag van de maand om 14 u. staat er een gids klaar voor een korte rondlei-
ding doorheen ons centrum. De enige voorwaarde is dat de deelnemers per 3 personen, 
één nieuw lid aanbrengen. Op die manier kunnen we aan educatie doen en stijgt ons 
ledenaantal. Afgelopen jaar is de open zondag 11 keer kunnen doorgaan en werden er in 
totaal 399 personen verwelkomd.



2. Activiteiten

2.1 Boomplantactie

Het Natuurhulpcentrum is niet alleen druk in de weer met dieren verzorgen, maar er 
kruipt ook erg veel tijd en inspannig in de zoektocht naar financiële middelen. Jaarlijks 
organiseren we daarom een aantal grote activiteiten om het centrum nog bekender te 
maken bij het grote publiek, onze educatieve boodschappen uit te dragen en om onze 
vereniging financieel gezond te houden.

De opzet van onze bomen- en plantenverkoop is tweeledig. In de eerste plaats zorgt het 
voor	extra	financiële	 inkomsten	voor	onze	vzw,	maar	anderzijds	kadert	het	ook	 in	het	
‘groener‘	maken	van	onze	tuinen	en	platteland.	Onze	tuinen	vertegenwoordigen	allemaal	
samen een immense oppervlakte en hoe natuurlijker en groener deze tuinen worden, 
hoe beter voor de natuur en haar fauna.

In 2022 vond onze bomen- en struikenverkoop plaats op zaterdag 13 maart. Vele men-
sen kwamen opnieuw bomen en planten kopen om in hun tuinen aan te planten.



2.3 Vossentocht

2.2 Opendeurdagen
Met voorsprong de grootste activi-
teit van ons centrum zijn de jaarlijk-
se opendeurdagen. Het is een unie-
ke kans voor onze sympathisanten 
om een kijkje te komen nemen ach-
ter de schermen. De bevolking leeft 
immers een jaar lang mee met het 
reilen en zeilen van ons centrum via 
ons ledentijdschift, sociale media of 
de pers. Traditioneel gingen onze 
deuren weer open op de eerste drie zondagen van september. We mochten in totaal 
12.191 bezoekers verwelkomen. 

Een activiteit die we nog steeds als een groot succes kunnen beschouwen is de vossen-
tocht. In 2022 ging de vossentocht door op zaterdagavond 19 november. Niet minder dan 
1650 deelnemers schreven zich in voor deze avontuurlijke wandeltocht door nachtelijke 
bossen. 
De tocht stond dit jaar in het teken van de middeleeuwen. Naast de traditionele hapjes 
en drankjes zoals jenever, warme choco en soep konden de mensen ook genieten van 
kastelen met hun ridders, een herberg waar men drank kon halen, een beul waarbij je 
moest vrezen voor je leven, en op het einde moest men zich zelfs een weg banen door 
de donkerste gangen van een kasteel opzoek naar de kerker ... .  

2.4 Kalender
Ook in 2022 hebben we opnieuw 
een kalender op de markt gebracht. 
Het is ondertussen een vaste waar-
de	 geworden:	 de	 befaamde	 ‘Natuur-
hulpcentrumkalender’.	 Huisfotograaf	
Dries zorgde voor 12 prachtige en 
sprekende dierenportretten zodat je 
een jaar lang kan genieten van onze 
wilde dieren. 

Dankzij de sponsors kunnen we deze 
prachtige kalender aanbieden voor 
slechts 6 euro. De verkoop van deze 
kalender zorgt weer voor de brood-
nodige inkomsten om ons opvang-
centrum dag in dag uit draaiende te 
houden.

Leeuw Ciam: Ciam werd door de Franse autoriteiten in beslag genomen bij een zigeunerkoning. De man in kwestie had Ciam als welp gekocht van 

een circus en wilde hem als huisdier in zijn achtertuin houden. Ruim 2 jaar verbleef Ciam in het Natuurhulpcentrum. We vonden voor hem het best 

mogelijke	opvangcentrum	voor	 lee
uwen	 in	Zuid-Afrika.	Deze	 foto	 is	

genomen	 in	het	 ‘Big-Cat-Sanctuar
y‘	van	Born	Free	 in	het	Shamwari

	Game	Reserve	

Januari
Maa Din Woe Don Vrij Zat Zon

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Jong ree: Binnengebracht in een doos... Zo komen er jaarlijks duizenden hulpbehoevende dieren bij ons terecht. Dit jonge ree werd aangevallen door een loslopende 

hond en had verzorging nodig. Gelukkig bleken de bijtwonden mee te vallen en kon het jong door onze dierenverzorgers worden grootgebracht. In een uitwenbos 

van 1 ha leren onze jonge reeën zich schuilhouden, proeven ze van de vele struiken en kruiden en bouwen ze voldoende conditie op om te worden vrijgelaten.

Juni
Maa Din Woe Don Vrij Zat Zon

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Stellers zeearend: 90.000 euro, 4 jaar cel, 835.000 euro verbeurd verklaard en een huis in beslag genomen. Dat is de straf die een  roofvogelkweker kreeg voor 
zijn	jarenlange	gesjoemel	met	roofvogels.	De	man	in	kwestie	roofde	eieren	van	zeldzame	roofvogels	en	kon	op	die	manier	de	jongen	‘witwassen‘	en	voor	grof	geld	
verkopen. Ook 6 Stellers zeearenden, oorspronkelijk afkomstig van de Oostkusten van Rusland en Japan, werden door de dienst CITES in beslag genomen en door 
ons opgevangen. Verschillende roofvogels werden intussen herplaatst in gerenommeerde dierentuinen of Europese kweekprojecten.

November
Maa Din Woe Don Vrij Zat Zon

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30



2.5 Dierenverzorgers 1 dag
Een	enorm	succesvolle	formule	 is	het	concept:	 ‘dierenverzorger	voor	1	dag‘.	De	deel-
nemers	starten	‘s	morgens	met	het	voederen	van	de	dieren,	maar	helpen	ook	met	het	
poetsen van kooien of het reinigen van eet- of drinkbakken. Vervolgens mogen ze mee-
draaien op onze afdeling intensieve zorgen 
waar ze van nabij de verzorging van wilde 
dieren meemaken. In de namiddag wordt 
er vers eten klaargemaakt voor de exoti-
sche dieren die om 14 u. gevoederd wor-
den, mogen ze helpen met het verzorgen 
en wegen op onze egelafdeling. Wie geluk 
heeft mag zelfs mee op interventie of een 
dier vrijlaten...

In 2022 mochten we zo maar liefst 322 per-
sonen ontvangen.

2.6 Fotografieworkshop

Na een onderbreking van 2 jaar door corona konden we in 2022 opnieuw in samenwer-
king	met	Bartok	Foto	uit	Hasselt	een	fotografieworkshop	organiseren.	In	2018	en	2019	
werd deze succesvolle formulie al georganiseerd omdat we de laatste jaren enorm vaak 
mensen	moesten	weigeren	die	foto’s	wilden	maken	van	onze	dieren.	Aangezien	we	geen	
dierentuin	zijn,	kan	je	dus	ook	niet	zomaar	lanskomen	om	foto’s	te	maken.	We	besloten	
dus in 2018 om dit concept via een workshop op een gestructureerde manier aan te bie-
den.

Het concept is een voormiddag theorieles 
over	fotografie,	gegeven	door	de	mensen	
van Bartok Foto en in de namiddag mo-
gen de cursisten met onze huisfotografen 
op pad om de theorie in de parktijk om te 
zetten. 
In 2022 werden er 2 workshops georgani-
seerd met in totaal 30 deelnemers.



3. Nieuwigheden
3.1 Intakeprogramma Falcon wildopvang

Sinds 1 Januari 2022 werken we met het in-
takeprogramma Falcon wildopvang. Dit pro-
gramma zorgt ervoor dat de data van onze 
patiënten veel gemakkelijker en sneller ge-
raadpleegd kunnen worden. Sindsdien staat 
er ook een pc aan onze intakebalie en wan-
neer een vinder, dierenambulance of wijzelf 
een dier binnenbrengen, wordt dit ingegeven 
in het programma samen met al de gegevens 
(vindplaats, oorzaak, tijdstip, ...). Daarna wordt 
er	automatisch	een	patiëntenfiche	opgemaakt	
met deze gegevens die het dier volgt tijdens 
het ganse traject doorheen het Natuurhulp-
centrum. Wanneer een dier vrijgelaten of ge-
adopteerd wordt, of wanneer het komt te over-
lijden,	gaat	de	patiëntenfiche	opnieuw	naar	de	
pc en wordt het dier uitgeschreven. Op deze 
manier kunnen we zeer gemakkelijk achter-
halen welke dieren er op elk moment in onze 
opvang verblijven, hoeveel dieren we hebben 
opgevangen, waar de dieren vandaan komen, 
... Deze vernieuwing heeft gezorgd voor een 
ware modernisering van de patiëntendata en 
bezorgt ons een grote tijdwinst die we op-
nieuw kunnen investeren in onze dieren.



4. Binnengekomen 
patiënten

2022 was op diverse vlakken een erg druk jaar voor het Natuurhulpcentrum. Enerzijds omwille van het grote 
aantal dieren (9280), anderzijds omwille van de diverse ‘randactiviteiten’ die we vanuit het Natuurhulpcentrum 
uitvoeren. Hieronder een overzicht.

TOP 3 
1.  Egel - 1312 ex.
2.  Houtduif - 1033 ex.
3.  Huismus - 549 ex.
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Het aantal inheemse vogels was beduidend min-
der dan vorig jaar: 5128 dit jaar ten opzichte van 
6170 vorig jaar. Dit verschil heeft volgens ons voor 
een deel te maken met corona. Door de lock-down 
leerden mensen massaal de lokale natuur kennen, 
waardoor de kans dat gekwetste dieren werden 
gevonden een stuk groter was. 

Vooral in onze Intensive Care was het verschil te 
merken. Hoewel het een gigantisch werk was om 
2391 nestjongen met een pincet groot te brengen, 
soms tot 10 voederbeurten per dag, was de werk-
last gelukkig iets minder ten opzichte van vorig 
jaar.

Door de hete zomer brak op sommige plekken 
blauwwier uit. Hierdoor kregen we 6 zeldzame 
lepelaars binnen. We waren erg verheugd dat de 
meeste uiteindelijk terug konden worden vrijgela-
ten.

2022 was een erg slecht uilenjaar. Dit had voor 
een stuk te maken met het erg natte 2021, waar-
door heel wat muizen verdronken, met een ver-
minderd muizenjaar in 2022 als gevolg. Minder 
muizen betekent minder jonge roofvogels. Enkele 
cijfers: 37 bosuilen (82 in 2021), 23 steenuilen (31 
in 2021), 11 ransuilen (32 in 2021), 104 buizerds 
(123 in 2021),…

 

Inheemse
vogels

Havik

Kerkuil

Gierzwaluw

Roodhalsgans

Zomertortel



Aalscholver   7
Appelvink   8
Bergeend   1
Blauwe kiekendief  1
Blauwe reiger  36
Boerenzwaluw  49
Bonte vliegenvanger 3
Boomklever   11
Boomkruiper  8
Boomleeuwerik  1
Boompieper   1
Boomvalk   5
Bosuil    37
Brandgans   4
Bruine kiekendief  1
Buizerd   104
Canadese gans  33
Dodaars   1
Ekster    170
Fazant   9
Fitis    1
Fuut    3
Gaai    48
Geelpootmeeuw  1
Gele kwikstaart  2

Giervalk   2
Gierzwaluw   127
Goudhaantje  5
Goudvink   7
Grasmus   1
Grauwe gans  24
Grauwe vliegenvanger 2
Groene specht  24
Groenling   18
Grote bonte specht 79
Grote gele kwikstaart 3
Grote lijster   4
Grote zilverreiger  2
Halsbandparkiet  6
Havik    14
Heggenmus   58
Holenduif   23
Houtduif   1033
Houtsnip   12
Huismus   448
Huiszwaluw   56
IJsvogel   10
Jan-van-gent  1
Kauw    201

Blauwe kiekendief

Boompieper

Keep

Goudhaantje



Keep    1
Kerkuil   20
Kievit    6
Kleine bonte specht 3
Kleine karekiet  2
Kleine mantelmeeuw 4
Kneu    1
Knobbelzwaan  28
Kokmeeuw   32
Koolmees   227
Koperwiek   8
Kramsvogel   1
Kruisbek   1
Kuifeend   5
Kuifmees   1
Kwartel   12
Lepelaar   6
Mandarijneend  3
Mantelmeeuw  1
Meerkoet   5
Merel    484
Middelste bonte specht 3
Nachtzwaluw  1
Nijlgans   19
Nonnetje   2
Oehoe   10
Ooievaar   5
Patrijs    2
Pimpelmees   138
Pontische meeuw  1
Putter    10
Ransuil   11
Rode wouw   5
Roek    10
Roodborst   86
Roodhalsgans  3
Roodkeelduiker  1
Scholekster   6
Sijs    3
Slechtvalk   8
Smelleken   1
Sperwer   37
Spreeuw   72
Steenuil   23
Steppearend  1
Stormmeeuw  10
Tjiftjaf    4
Toendrarietgans  2
Torenvalk   56
Turkse tortel   318
Veldleeuwerik  2

Kuifmees

Nonnetje

Smelleken

Velduil



Velduil  1
Vink   69
Visarend  1
Vuurgoudhaantje 1
Waterhoen  14
Waterral  1
Watersnip  2
Wespendief  2
Wilde eend  275
Winterkoning 27
Witte kwikstaart 23
Wulp   6
Zanglijster  48
Zilvermeeuw 5
Zomertortel  2
Zwarte kraai  148
Zwarte roodstaart 41
Zwarte specht 1
Zwarte zwaan 2
Zwartkop  26
Zwartkopgors 27

Visarend

Waterral

Jonge wulpen



Alle kleuren van de regenboog. Dat is het 
minste wat we kunnen zeggen over de kleur-
rijke exotische vogels die we in 2022 opvin-
gen.	Wat	dacht	je	van	2	blauwgele	ara’s,	een	
witwangtoerako, een senegalpapegaai, maar 
ook woestijnbuizerds, 2 emoes en 2 nandoes. 

Het moet niet altijd super-exotisch te zijn. We 
vingen maar liefst 309 kippen en 522 tamme 
duiven op, vaak afkomstig uit inbeslagnames. 
In totaal werden trouwens 484 vogels dit jaar 
in beslag genomen en naar ons overgebracht.

Op vraag van steden en gemeentes vingen 
we soms tamme ganzen weg die lokaal zorg-
den voor overlast, en heel wat kanaries en 
grasparkieten kwamen binnen via onze Fran-
se	collega’s,	na	inbeslagnames.

Exotische en 
tamme vogels

Blauwgele ara

Jonge emoes

Kippen en hanen

Tamme duiven

Nandoe



Andesgans    1
Bandvink    3
Bergparkiet    3
Binzenastrilde   1
Blauwe pauw   5
Blauwgele ara   2
Blauwvoorhoofdamazone 1
Bruinkopgors   21
Chinese dwergkwartel  5 
Emoe     2
Fischers agapornis   3
Goudsijs    1
Gould amadine   2
Grasparkiet    26
Grijze roodstaartpapegaai 1
Groene Fazant   1
Groenwangparkiet  3
Himalaya glansfazant  1
Japans meeuwtje   7
Japanse kwartel   3
Kalkoen    5
Kanarie    115
Kip     309
Koningsfazant   1
Lachduif    2
Mexicaanse roodmus  1
Muskuseend   16
Nandoe    2
Patrijs     1

Perzikkopagapornis 8
Roodrugparkiet  1
Roodschoudertaling 1
Roodvoorhoofdkakariki 2
Rosékaketoe  2
Senegalpapegaai  1
Spitsstaartamadine 2
Tamme duif   522
Tamme eend  64
Tamme gans  94
Treurmaina   2
Valkparkiet   17
Vale woestijnvink  28
Witwangtoerako  1
Woestijnbuizerd  2
Zebravink   19
Zijdestaart   8
Zwartmaskeribis  1
Zwartvleugelagapornis 2

Witwangtoerako

Tamme eendenTamme eenden



Inheemse
zoogdieren

Het aantal inheemse zoogdieren is beduidend 
minder dan verleden jaar en dit heeft alles te 
maken met de egels. Dit jaar waren het er 1312. 
Een erg hoog aantal, maar niets vergeleken met 
de 2330 van 2021. Het verschil heeft voorna-
melijk te maken met de ziekte die er nog altijd 
heerst onder de egels. De egels met de etteren-
de wondes boordevol maden komen nog altijd 
veel binnen, maar dus minder dan verleden jaar. 
Dit zou kunnen betekenen dat de ziekte minder 
aanwezig is, maar wij denken dat het eerder te 
maken heeft met het feit dat er gewoon een pak 
minder egels zijn en dat de ziekte een zware im-
pact heeft op onze egelpopulatie. Bovendien is 
het gewone sociale leven na corona terug opge-
start en wordt er minder gewandeld en in de tuin 
gewerkt. 

Grotere zoogdieren doen het opvallend goed, 
dat merken we aan de aantallen: 12 bevers, 27 
dassen, 87 steenmarters, 73 vossen,… Maar dé 
topper is en blijft het ree. Het waren er dit jaar 
320, wat wil zeggen dat we enkel en alleen al 
voor de reeën 320 keer moesten uitrijden, vaak 
zelfs	’s	nachts.	Dit	aantal	is	ongeveer	gelijk	met	
vorig jaar. Vaakst voorkomend zijn aangereden 
reeën (144 verkeersslachtoffers ) of het vangen 
van reeën die vast zitten in tuinen (71). 29 keer 
reden we uit om zieke reeën op te halen. Het 
zijn de laatste jaren dus niet alleen egels die te 
maken krijgen met ziektes. Ook bij reeën zien we 
een tot nu toe onverklaarbare aandoening waar-
door de dieren ernstig verzwakken en diarree 
krijgen. Zowel voor de egels als de reeën wer-
ken we samen met universiteiten om de precieze 
oorzaak te achterhalen.

Meest opvallende inheemse zoogdieren waren 
de 4 zeldzame eikelmuisjes. Onze intensive 
care-medewerkers slaagden erin om samen met 
de hulp van onze buitenlandse vrijwilligers de 
piepjonge beestjes met succes groot te brengen. 
Momenteel zijn ze in winterslaap in ons centrum. 
In het voorjaar worden de diertjes in Zuid-Lim-
burg terug vrijgelaten.

Egel

das

Ree

Jonge eikelmuis



Aardmuis    1
Bever     12
Beverrat    1
Bosmuis    33
Bruine rat    28
Bunzing    5
Damhert    22
Das     27
Dwergmuis    1
Dwergvleermuis   11
Edelhert    2
Eekhoorn    140
Egel     1312
Eikelmuis    4
Everzwijn    35
Gewone dwergvleermuis 79
Gewone grootoorvleermuis 10
Haas     88
Hermelijn    1
Huismuis    20
Huisspitsmuis   29
Ingekorven vleermuis  2
Konijn     80
Laatvlieger    4
Mol     3
Ree     320
Relmuis    1

Rode eekhoorn  16
Rosse woelmuis  2
Ruige dwergvleermuis 1
Steenmarter   87
Vos    73
Wezel    13
Wolf    1

Jonge vos

Steenmarter

Jonge edelhert



Exotische
zoogdieren

Wat de exotische zoogdieren betreft 
stond 2022 grotendeels in het teken 
van Oekraïne. De oorlog zorgde 
voor verschrikkelijke toestanden 
voor de Oekraïners, en uiteraard 
gaat dit ook gepaard met heel wat 
dierenleed. We kregen vanuit Oe-
kraïne diverse vragen voor drin-
gende hulp, en waar we konden 
helpen, hielpen we graag. We wa-
ren het eerste opvangcentrum dat 
exotische dieren uit de getroffen 
gebieden opving, en samen met 
overheidsdiensten (CITES en het 
Federaal Agentschap voor de Vei-
ligheid van de Voedselketen) zetten 
we de standaard waarop verdere 
reddingsacties werden gebaseerd. 
Uiteindelijk reden we drie keer naar 
Polen om daar in totaal twee Oe-
kraïense beren, twee leeuwen, een 
wolf en twee Afrikaanse caracals 
op te halen. Omdat onze quarantai-
neruimte beperkt is, konden we de 
dankbare hulp inroepen van Belle-
waerde Park. Zij boden hun quaran-
taineruimte aan voor de beren. Na 
die periode kwamen de dieren naar 
ons. Samenwerken loont!
Maar daarnaast kregen we nog heel 
wat andere exotische zoogdier-
gasten over de vloer. 16 witoor-
penseelaapjes, afkomstig uit een 
Italiaans labo, bevolken onze ver-
warmde binnenruimtes, een stink-
dier werd gevangen op een akker in 
Zonhoven, twee loslopende Afrikaanse servals werden in Gent gevangen, een derde 
werd recent in Dilbeek in beslag genomen, een vermoedelijke steenmarter die kippen 
pakte	bleek	uiteindelijk	een	genetkat	te	zijn,	we	vingen	een	moeflon	die	al	meer	dan	een	
jaar de gemoederen beroerde in het zuidelijke deel van ons land,…

WitoorpenseelaapjesWitoorpenseelaapjes

Bruine beer

Serval



Afrikaanse witbuikegel  1
Amerikaanse rode eekhoorn 2
Bennettwallaby   3
Berberaap    1
Bruine beer    2
Caracal    2
Cavia     66
Degoe    3
Fret     2
Geit     31
Genetkat    1
Gewoon stekelvarken  1
Goudhamster   2
Hamster    2
Hond     1
Kat     1
Leeuw    2
Moeflon    1
Mongoolse gerbil   3
Rode neusbeer   1
Schaap    20
Serval     3
Sikahert    2
Sitatoenga    3
Stinkdier    1
Suikereekhoorn   2
Tam Konijn    49
Tamme muis   1
Tamme rat    9
Varken    3
Wasbeer    16
Witoorpenseelaap   16

Gewoon stekelvarken

Wasbeer

Zilvervos
Moeflon

Leeuw Tsar



Andere
Europese dieren

Bruine kikker   1
Gewone pad  3
Griekse landschildpad 29
Heikikker   1
Huisgekko   1
Muurgekko   1
Rugstreeppad  1
Ringslang   2
Alpenwatersalamander 2
Italiaanse Schorpioen 1
Paardenbijter  1
Snoek    1

Dit is traditioneel een kleine groep. Omdat het Europese dieren zijn, zitten de 29 Griekse 
landschildpadden ook in deze groep. Op 6 ontsnapte of gedumpte dieren na, waren het 
allen dieren die bij particuliere personen wegens illegaal bezit, dus zonder de nodige 
CITES-certificaten,	in	beslag	werden	genomen.
Leuk waren ook de twee ringslangen, een soort die in opmars is, die we in een geschikt 
leefgebied terug konden vrijlaten.

Griekse landschildpad



Tot de verbeelding sprekend zijn vaak de 
reptielen. Reptielen worden erg vaak als 
huisdier gehouden, maar hebben warmte 
en de juiste vochtigheid nodig. Door de 
huidige energiecrisis wordt het dus almaar 
duurder om reptielen te onderhouden, en 
dat voelden we. Heel wat gedumpte dieren 
doken op, en veel mensen wilden van hun 
huisdier af. We kregen er zoveel binnen, 
dat we op een gegeven moment zelfs een 
stop hebben moeten inroepen.

Meest opvallend was wel een gilamonster, 
een stevige giftige hagedissoort oorspron-
kelijk afkomstig uit de woestijnen van de 
Verenigde Staten. Het was de eerste keer 
dat we deze soort opvingen. Ondertussen 
vonden we al een geschikte nieuwe thuis in 
een gespecialiseerd onderzoekscentrum.

Ook even schrikken was het bij een Pales-
tijnse adder. Dit zeer giftige dier zat verstopt 
in een lading leeggoed, afkomstig uit Israël. 
Traditioneel vingen we weer heel wat py-
thons en rattenslangen op, dieren die vaak 
als huisdier gehouden worden. Door de 
strenge wetgeving vangen we al een tijd 
geen moerasschildpadden meer op. Het 
is bijna onmogelijk geworden om voor hen 
een nieuwe thuis te vinden. 

Palestijnse adder

Gilamonster

Rode rattenslang

Exotische
reptielen



Berberskink   2
Aziatische huisgekko 2
Baardagame  7
Birmese python  1
Boa constrictor  2
Europese tjitjak  1
Geelwangschildpad 1
Gilamonster   1
Groene leguaan  3
Koningspython  4
Lettersierschildpad 2
Luipaardgekko  1
Moorse landschildpad 4
Palestijnse adder  1
Rode rattenslang  19
Roodwangschildpad 2
Stierslang   1
Stralenschildpad  1
Taiwanese rattenslang 3
Vierstreepslang  1
Vierteenlandschildpad 1
Zaagrugschildpad  1

Hypsiboas punctatus   1
Klauwkikker     1
Mexicaanse roodrompvogelspin 1
Phidipphus audax    1
Reuzensteatoda    1
Agaatslak     2
Krulhaarvogelspin    2

Stralenschildpad



5. Bouwwerken
5.1 Voorbereiding bouwwerken 2023

In de vorige jaarverslag spraken we steeds dat het komende jaar het jaar zou worden 
dat de bouwwerken aangevat zouden worden, maar door allerhande tegenslagen (co-
rona, oorlog, ...) schoof de datum steeds op. Maar deze keer kunnen we zeggen dat de 
startdatum vast ligt. De plannen voor ons mega 
bouwproject zijn na veel vergaderen, tekenen, 
hertekenen, gommen en nog eens opnieuw be-
ginnen	definitief	goedgekeurd.	

De details zoals de binneninkleding e.d. moe-
ten nog afgeklopt worden, maar dat weerhield 
ons niet om eind 2022 na veel voorbereiden de 
sloop- en bouwvergunningen aan te vragen. Als 
dit alles vlot gaat, kunnen we in de lente van 
2023 starten met de langverwachte uitbreiding 
van het Natuurhulpcentrum.

Dit project zal starten met de plaatsing van onze eigen hoogspanningskabine. Deze had-
den we nodig omdat het elektriciteitsverbuik zal toenemen en de nieuwbouw volledig 
volgelegd wordt met zonnepanelen. Door onze eigen hoogspanningskabine zullen we de 
stroom aan een beter tarief kunnen aankopen wat dus alleen maar positieve gevolgen 
heeft voor het Natuurhulpcentrum.

Vervolgens zal er gestart worden met de afbraak van de voormalige technische dienst. 
Alle materialen die te recupereren zijn, zullen uit het gebouw gehaald worden om later 
opnieuw te gebruiken.

Af te breken gebouwen

Aanvraag Bouwvergunning 



Nadat	deze	werken	gefinaliseerd	zijn,	zal	onze	bouwpartner	Mathieu	Gijbels	starten	met	
het	uitgraven	en	plaatsen	van	de	kelder.	Eens	die	klaar	is	zal	de	firma	beginnen	met	de	
bouw van een groot, nieuw en modern hoofdgebouw voor het Natuurhulpcentrum. Dit 
nieuwe hoofdgebouw zal verschillende burelen, een vergaderzaal, een polyvalente zaal, 
een winkel-/ exporuimte, verblijven voor (buitenlandse) studenten en vrijwilligers, ... be-
vatten.

Daarnaast wordt er ook een deel voorbestemd voor de opvang van exotische dieren. 
Deze dieren krijgen een aparte vleugel die extra bijverwarmd kan worden in de winter, 
maar die ook verbonden zal zijn met verschillende buitenverblijven die ervoor zorgen dat 
de dieren in de zomer zowel binnen als buiten kunnen verblijven.

Tevens zal deze uitbreiding ons voorzien van een grote nieuwe garage. Deze kunnen we 
gebruiken als stalling voor onze grote voertuigen, als werkplaats bij grote projecten of 
voor allerhande andere noden.

De oplevering is voorzien in de lente van 2024.

Voorkant nieuwbouw

Zicht vanop Industrieweg zuid



Benedenverdieping met een receptieruimte, een grote nieuwe winkel, de polyvalente 
zaal met keuken, grote vergaderzaal en extra dierenverblijven. Afzonderlijk staat de 
vrijstaande garage.

Bovenverdieping met een extra kantoor, een refter/leefruimte, 2 badkamers en 4 slaap-
kamers voor (buitenlandse) stagairs en vrijwilligers.  





6. Aankopen
6.1 Nieuwe dierenambulance

6.2 Nieuwe computers

In de loop van 2022 was een van onze 
dierenambulances aan vervanging toe. 
De Peugeot Partner die dagelijks ge-
bruikt werd voor interventies liet het na 
10 jaar intensief gebruik afweten. 

Er werden verschillende offertes op-
gevraagd voor nieuwe wagens die we 
voor een goede prijs konden aankopen 
en een Dacia Dokker kwam er het bes-
te uit. Onze technische dienst heeft de 
wagen vanbinnen ingericht zodat al ons 
interventiemateriaal en transportkisten 
een eigen plaats kregen. Ook werden 
er signalisatielichten op het voertuig ge-
installeerd. Deze zijn noodzakelijk om 
onze medewerkers op een veilige ma-
nier hun werk langs een drukke baan te 
laten doen, zowel overdag, maar zeker 
‘s	nachts.

Om het werk op ons secretariaat te vergemakkelijken werden er in 2022 3 nieuwe com-
puters aangekocht. Er werd een windows computer aangekocht die gebruikt wordt voor 
dagdagelijkse administratieve taken maar voornamelijk ook voor het maken van educa-
tieve	video’s,	een	Imac	voor	de	dagdagelijkse	taken	maar	ook	voor	het	bewerken	van	
foto’s	en	ontwerpen	van	boekjes	en	flyers.	Als	laatste	werd	er	nog	net	voor	de	jaarwis-
seling een windows pc voor de gewone dagdagelijkse administratieve taken aangekocht 
omdat de voorganger van deze pc het ook liet afweten.

Met deze 3 nieuwe computers kunnen onze administratieve medewerkers opnieuw ja-
renlang werk verzetten.



Zonder de hulp van de ongeveer 130 vrijwilligers zou het Natuurhulpcentrum lang niet 
zoveel wilde dieren kunnen verzorgen. Al onze vrijwilligers hebben één ding gemeen: 
hun inzet voor zieke en gewonde wilde dieren en interesse in de natuur in het algemeen. 

Er zijn in het Natuurhulpcentrum 17 vaste krachten actief. Ondanks de inzet van al deze 
personeelsleden, zou het onmogelijk zijn om het centrum het jaar rond open te houden 
én alle activiteiten te organiseren zonder de hulp van de vrijwilligers. 

Naast de “gewone” vrijwilligers zijn er ook onze zorgouders. Deze aparte vrijwilligers-
groep houdt zich vooral bezig met het verzorgen en grootbrengen van de honderden jon-
ge vogels en zoogdieren die jaarlijks door het Natuurhulpcentrum worden opgevangen. 

Elke avond is er een aparte ploeg die de jonge dieren hun laatste voederbeurt komt 
geven. Omdat het grootbrengen van jonge dieren echt specialistenwerk is, worden hier 
aparte opleidingen en bijscholingen voor georganiseerd.

7. Vrijwilligers
7.1 Vrijwilligers

7.2  Zorgouders



Het merendeel van onze patiënten wordt door de vinders zelf naar ons centrum gebracht. 
Een probleem waarmee we echter geregeld worden geconfronteerd, zijn mensen die 
een dier vinden maar echt geen kans zien om het zelf binnen te brengen. Vooral tijdens 
drukke periodes (mei-augustus) met veel jonge diertjes kunnen onze medewerkers echt 
onmogelijk alle oproepen beantwoorden. 

Er wordt dan enkel in speciale gevallen uitgerukt, bijvoorbeeld voor dieren die moeilijk 
te vervoeren zijn, dieren op het water of dieren die vastzitten in een draad of loods. Om 
tijdens die drukte toch een aantal dieren te kunnen ophalen, hebben we afgelopen jaar 
weer	een	beroep	kunnen	doen	op	onze	‘taxi	voor	dieren’-dienst.	We	hebben	ondertus-

7.3 Taxi voor dieren

7.4 Technische dienst

Naast	de	vrijwilligers	die	specifiek	met	wilde	dieren	willen	werken,	zijn	er	ook	handige	
harry’s	 die	 de	 handen	 uit	 de	mouwen	 komen	 steken.	 Zij	 versterken	 onze	 technische	
ploeg van 2 vaste krachten en zijn ondertussen onmisbaar geworden. De technische vrij-
willigers helpen met de bouwwerken, voeren herstellingen uit, elektriciteitswerken, met-
selen, dakwerken, schrijnwerkerij,...

7.5 Werkstraffen

Hoewel de personen die in het Natuurhulpcentrum komen om hun werkstraf te volbren-
gen niet echt tot de vrijwilligers behoren, helpen ze toch mee het centrum draaiende te 
houden. Ze komen niet rechtstreeks in contact met de dieren, maar worden ingezet bij 
onze technische dienst, onderhoud, groendienst, ... . Alles samen werden er 1981,5 uren 
gemeenschapsdienst volbracht.



8. Samenwerkingen
8.1 Nederlandse dierenambulances

8.2 PLOT

8.3 ARS

8.4 EARS

Al jaren werken we constructief samen met de Neder-
landse Dierenbescherming. Hun dierenambulances 
halen zieke of gewonde inheemse dieren op in heel 
Nederlands-Limburg en brengen ze naar het Natuur-
hulpcentrum. Sinds enkele jaren krijgt ons centrum 
hiervoor ook steun vanuit de provincie Limburg (NL). 
In 2022 vonden zo 2 206 dieren hun weg naar ons 
centrum voor verzorging. Daarnaast verzorgt ons cen-
trum ook de opleiding van de ambulanciers voor wat 
betreft wilde dieren.

Sinds 2018 loopt er een structurele samenwerking tussen 
het Natuurhulpcentrum en de brandweeropleiding van het 
PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training). Op hun 
vraag naar een cursus over het omgaan met wilde dieren 
ontwikkelde het Natuurhulpcentrum haar training Wildlife 
Handling. 

Tijdens deze cursus krijgen de aspirant- brandweerman-
nen en -vrouwen de nodige theoretische achtergrondken-
nis voor het omgaan met wilde dieren. Uiteraard wordt er 
ook	 in	de	praktijk	 geoefend	en	worden	de	do’s	en	dont’s	
uitvoerig uitgelegd.

Sinds enkele jaren werken we samen met Animal Res-
cue Service. Hun doel is gelijklopend met de Neder-
landse dierenambulances nl. het ophalen en vangen 
van gewonde of zieke dieren. Ze mogen echter zelf 
geen verzorging en opvang doen en hiervoor werken 
ze samen met andere partners. Voor wilde dieren is 
dat sinds 2020 het Natuurhulpcentrum. ARS bracht 
262 patiënten naar ons centrum in 2022.

Als stichtend lid van EARS blijven we uiteraard onze schouders zetten onder dit project. 
EARS staat voor European Alliance of Rescue Centers and Sanctuaries. Het is in feite 
een belangengroep van Europese opvangcentra voor wilde dieren en een platform tot 
samenwerking.



Op 31 december 2022 zag de personeelsbezetting er als volgt uit:

Vast personeel
Sil Janssen: Voorzitter en algemeen verantwoordelijke
Dries Damiaens: Begeleiding alternatief gestraften – verantwoordelijke secretariaat
Frederik Thoelen: Bioloog – secretariaat – educatie
Yentl Nijs: Secretariaat – beleid
Conny Janssen: Secretariaat – educatie
Kenneth Bas: Secretariaat – ledenadministratie
Bart Hilven: Hoofd dierenverzorging
Elliot Finet: Dierenverzorging – Bioloog
Ben Geebelen: Dierenverzorging – stagementor
Cisse Boen: Dierenverzorging – reptielen
Simon Renckens: Dierenverzorging – adopties
Seppe Bams: Dierenverzorging
Stephanie Jessen: Hoofd intensive care
Marjo Stieners: Intensive care – stagementor
Wout Sleven: Intensive care
Kris Dirckx: Hoofd technische dienst
Davy Laporte: Technische dienst

9. Personeel

Last but not least mogen 
we onze leden niet ver-
geten. Dankzij hun steun 
en bijdrage kunnen we 
steeds meer dingen rea-
liseren. Jaar na jaar zien 
we onze ledenaantal-
len stijgen. Het jaar 2022 
sloten we af met 18 300 
leden.

Deze leden kregen 5 keer 
per jaar ons mooie en inte-
ressante ledentijdschriftje 
thuis gestuurd.

10. Ledenaantal

Natuurhulpcentrumvzw
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wildlifewildliferescuerescue
Opvangcentrum voor zieke, gewonde of 
hulpbehoevende wilde dieren.

Natuurhulpcentrumvzw
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Wulpen uitbroeden

Schattige dasjesZomertortels vrijlaten Dieren uit oorlogsgebied

In deze editie

Visarend in de problemen

> Industrieweg Zuid 2051 - poort nr 1729
> 3660 Oudsbergen
> Tel:  +32 (0)89/85.49.06
> Rek. 235-0407227-33
> BIC GEBABEBB / IBAN BE79 2350 4072 2733
> Lidgeld: minimum 10 euro/jaar (buitenland 15 euro/jaar)

Een giftige verstekeling

I

12x42 of 16x42
Kite APC

Geniet van een verbazingwek-
kend stabiel beeld. Bewegingson-
scherpte is vanaf nu verleden tijd.

Dankzij de stabilisatie kan u met gemak een 16x vergroting aan!



11. Social Media
Website Natuurhulpcentrum vzw
Onze website wordt regelmatig bijgewerkt met leuk, tof, ontroerend of spectaculair nieuws 
over onze vereniging. Het totaal aantal bezoeken op onze website in 2022 was 117.000. 
Daarbij was september 2022 de drukste maand met 15.214 bezoekers. In de statistieken 
is duidelijk te zien dat mensen tijdens de 3 opendeurdagen de website veel gebruiken. 

Facebookpagina
Wie anno 2022 niet actief is op de sociale media, telt eigenlijk niet meer mee. Met die 
gedachte werd er ook afgelopen jaar heel wat aandacht besteed aan het delen van be-
richten op facebook. In 2022 steeg het aantal volgers van het Natuurhulpcentrum op 
facebook met 3.595 naar 39.245.

Sommige posts bereikten een enorm aantal mensen:

* Het item over de reddingsactie van Oekraïnse dieren heeft het afgelopen jaar het groot-
ste bereik gehad. Er werden tijdens het begin van de oorlog in Oekraïne verschillende 
posts gedeeld over de reddingsacties van dieren in Oekraïne maar de post over de red-
ding van de 2 caracals op 8 april had een enorm bereik. Maar liefst 650.900 mensen 
zagen deze post op hun tijdlijn verschijnen.

* Ook de verschillende posts over te adopteren dieren deden het zeer goed. En dat was 
ook te merken aan de aantallen adopties die uitgevoerd werden. Het item over de inbe-
slagname van 125 kippen was met een bereik van 169.000 mensen het tweede beste 
item. 

*	Ook	het	bericht	over	de	moeflon	die	we	vingen	in	Ronquières	deed	het	zeer	goed.	Het	
bijhorende	filmpje	met	duidelijke	uitleg	zorgde	voor	een	bereik	van	136.600	mensen.

Instagram
In	2021	zijn	we	gestart	met	een	nieuw	profiel	op	instagram.	Dit	wordt	regelmatig	onder-
houden en het aantal volgers steeg in 2022 stelselmatig tot 2.751. In 2023 zullen we dit 
proberen verder uit te breiden.
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