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Wouter Joosten in het bestuur van Vogelklas Karel Schot
Wouter Joosten, voormalig gemeentebestuurder van gemeente Binnenmaas, treedt toe tot
het bestuur van Vogelklas Karel Schot. De Rotterdamse vogelopvang is blij met de komst
van de oud-wethouder. In de eerste kennismaking was er meteen een klik: “Dit voelt goed.”
Het bestuur en de medewerkers van de Rotterdamse vogelopvang zijn verheugd met de toetreding
van Wouter Joosten. Ook voorzitter André de Baerdemaeker is blij: “Met Wouter hebben wij er
een enthousiaste en ervaren bestuurder en netwerker bij. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling
van de Vogelklas.”
Vogelklas Karel Schot is een opvangcentrum voor zieke en gewonde vogels en zoogdieren. De in
Rotterdam gevestigde opvang vangt jaarlijks duizenden dieren op uit regio Rijnmond en de ZuidHollandse eilanden. Dat de stichting een bestuurder uit de Hoeksche Waard heeft benaderd, is niet
verwonderlijk. Enkele honderden vogels uit de Hoeksche Waard vinden ieder jaar hun weg naar de
Vogelklas.
Joosten is enthousiast over de toetreding: “Hoewel ik het werk van de Vogelklas al lang volg is het
toch altijd afwachten of de klik met de rest van het bestuur er ook is. Die is superbelangrijk, maar
na de eerste kennismaking wist ik genoeg, dit voelt goed.”
De voormalig wethouder steekt zijn liefde voor vogels niet onder stoelen of banken. Twee weken
terug nog maakte hij bekend een webcam geplaatst te hebben bij een buizerdnest in zijn tuin. Dat
deed de Hoeksche Waarder in samenwerking met roofvogelwerkgroep van het Hoekschewaards
Landschap. Ook daarin vinden Joosten en de Vogelklas elkaar: de roofvogelwerkgroep en de
Vogelklas werken al enige jaren nauw samen aan het herstel van gewonde roofvogels uit de regio.
Joosten treedt samen met de Barendrechtse dierenarts Loes Oorsprong aan. Samen zorgen zij voor
een stevige versterking van het zittende bestuur. In maart zal de toetreding van de kersverse
bestuurders worden geformaliseerd. Wat Joosten betreft blijft hij intussen niet stilzitten : “Ik wil
alvast een dagje meehelpen in de opvang. Zo kan ik gelijk kennis maken met de vrijwilligers en de
medewerkers.”
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Stichting Vogelklas Karel Schot in Rotterdam verzorgt zieke en gewonde vogels en zoogdieren die in Zuid-Holland
gevonden worden. De Vogelklas heeft een ontheffing van de Wet Natuurbescherming 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.

