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De Vogelklas in 2015: 16.482 vleugels en 19.034 pootjes
Al sinds 1980 vangt Vogelklas Karel Schot vogels, egels en vleermuizen op. Werden er in 2014 nog meer
dan 9.000 zieke en gewonde dieren verzorgd, in 2015 stond de teller op 8.866 patiënten. Nog altijd een
flink aantal, maar het Rotterdamse opvangcentrum is blij met de afname. Door sluiting van kleinere
opvangcentra in de regio blijft het echter druk in de Vogelklas. De verzorging vergt het uiterste van de
medewerkers én de kosten lopen op. Met verschillende Zuid-Hollandse gemeenten wordt daarom de
financiële situatie besproken.

Afname in het aantal patiënten
De Vogelklas kreeg de afgelopen jaren steeds meer dieren te verwerken. Deze groei lijkt eindelijk aan een
einde te zijn gekomen. In 2015 ving het Rotterdamse opvangcentrum 8.866 vogels en zoogdieren op
waaronder 8.111 vogels, 625 egels en 130 vleermuizen. Minder dan het aantal van 2014. In dat jaar werden
voor het eerst meer dan 9.000 dieren aan de zorg van de Vogelklas toevertrouwd. Deze grote hoeveelheid
dieren vergt het uiterste van de medewerkers. Monique de Vrijer, beheerder van de Vogelklas, zegt blij te
zijn met de afname. De Vrijer: “We werken in de zomermaanden op de top van ons kunnen, we zijn daarom
blij dat de groei eruit is.”

Financiële steun
Gemeente Rotterdam steunt de Vogelklas al vele jaren met een subsidie die, naast giften en donaties, de
belangrijkste bron van inkomsten is. Door de groei in het aantal gevleugelde en stekelige patiënten is dit
niet langer voldoende. Daarnaast lijkt het erop dat steeds meer zieke dieren van buiten Rotterdam komen.
Door aangescherpte regelgeving en financiële problemen moesten verschillende kleinere opvangcentra in
de regio hun deuren sluiten. Het werkgebied van de Vogelklas is daardoor vergroot. Momenteel bespreekt
de Vogelklas daarom het financiële tekort met verschillende Zuid-Hollandse gemeentes. De Vogelklas hoop
dat ook zij willen meebetalen. Via www.vogelklas.nl/doneren kunnen particulieren donateur worden. Met
een bijdrage worden de dieren voorzien van de benodigde medicijnen en voedsel.

Vogelklas Karel Schot
Een opvangcentrum voor hulpbehoevende wilde vogels en andere dieren. Dat is Vogelklas Karel Schot aan
het Afrikaanderplein in Rotterdam. Daar worden zieke, gewonde of op een andere manier in de problemen
geraakte dieren verzorgd. Als ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, laat de Vogelklas hen vrij. Alle in
het wild levende vogelsoorten, vleermuizen, egels, marters en andere kleine zoogdieren kunnen bij de
Vogelklas terecht. Voor andere soorten weten de medewerkers de weg naar het juiste opvangcentrum.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter van de Vogelklas, André de Baerdemaeker,
06 – 55 55 0221 en/of a.debaerdemaeker@vogelklas.nl
Afbeeldingen in hoge resolutie zijn beschikbaar via www.vogelklas.nl/pers
Stichting Vogelklas Karel Schot in Rotterdam verzorgt zieke en gewonde vogels, egels en
vleermuizen die in de stad of de omgeving van Rotterdam gevonden worden. De Vogelklas heeft
een ontheffing van de Flora- en Faunawet en is officieel erkend door Vogelbescherming Nederland.
Jaarlijks worden door de Vogelklas ongeveer 9000 dieren opgevangen. Een gedeelte hiervan kan
later weer worden losgelaten in de natuur.

