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Van de voorzitter...

een bevlogen woord vooraf
We zijn blij dat we u een nieuwe nieuwsbrief mogen presenteren. Eén
waar alle mogelijke nieuwtjes omtrent het opvangen van de dieren in het
opvangcentrum van Stichting Akka’s Ganzenparadijs in Dalen centraal
staan. Ondanks het positieve werk dat we hier verrichten worden ganzen
nog steeds weerspiegeld als grote plaag. Veelal boerenbelangen (en
-organisaties) en het gebrekkige inrichten van natuurgebieden zorgen
ervoor dat de gans voortdurend als grote plaag in het nieuws komt.
Terwijl aan de bron van de zogenaamde overlast niets gedaan wordt,
worden jaarlijks grote groepen ganzen in de ruiperiode gevangen en vergast. Onze zusterorganisatie Ganzenbescherming Nederland beweegt zich
om de politiek wakker te schudden en af te zien van dit wanbeleid.
Al het postieve werk dat we doen voor de dieren in het opvangcentrum geeft zoveel
energie en kracht om ook via Ganzenbescherming Nederland te proberen inzichten
te geven. Gebeurtenissen als het redden van 128 ganzen van de vergassingsdood
én ze een prachtig nieuw leven te kunnen geven, laten zien dat het niet altijd grote
stappen hoeven te zijn die je neemt om vooruitgang te boeken. Elke verandering
begint met de eerste stap.
Als stichting Akka’s Ganzenparadijs hebben we veel stappen kunnen zetten en veel
dingen kunnen doen. Een belangrijke ontwikkeling is dat we de lokale Dierenambulance Emmen-Coevorden onder onze vleugels hebben genomen. Met de kennis en
ervaring van bestuur en vrijwilligers willen we de organisatie van Stichting Dierenambulance Emmen-Coevorden een stabiele basis voor de toekomst geven.
We kunnen in deze samenwerking nog meer betekenen voor de dieren.
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We hebben helaas ook weer afscheid moeten nemen van enkele vaste
bewoners, waaronder Tashi (verderop in de nieuwsbrief) en Moizes. Een
hele speciale vogel waarvan we vorig jaar afscheid hebben moeten nemen
is Sneeuwrust, een gans die maar liefst 65 jaar is geworden. Haar verhaal
bespreken we ook verderop in deze nieuwsbrief.
Al het werk dat we in het opvangcentrum voor de dieren verrichten
kunnen we niet zonder de financiële steun van onze donateurs en zonder
de steun van alle fondsen die ons hebben geholpen in het realiseren van
diverse projecten. Heel erg bedankt voor deze steun!
Maar de steun van onze vrijwilligers, Wwoofers en Workawayers willen we
absoluut niet onderbelicht laten. We krijgen veel steun van enkele vaste
vrijwilligers waar we altijd maar weer op kunnen rekenen als we om hulp
vragen. Maar ook van alle andere én internationale vrijwilligers die hun
vrije tijd bij ons in het centrum aan de dieren besteden om te leren en
te genieten. Bij deze willen we alle vrijwilligers op alle vlakken bedanken
voor de steun die jullie geven met een warm hart voor de dieren. We say
thank you, we are gratefull for your help!

It’s quite easy to try to BE IN THE LIGHT, so that you shine
and feel happy... But this is not what I have found:
”I believe that you need to try to BE THE LIGHT
permanent to BE HAPPY AND SHINE ALWAYS”
We wensen u veel leesplezier!
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9-11-2016 - In memoriam Sneeuwrust 1951-2016

Lieve Sneeuwrust
Het was een trieste dag! Want we hebben deze dag afscheid
moeten nemen van Sneeuwrust, de oudste gans die we ooit
hebben mogen ontmoeten. Sneeuwrust (1951-2016) leefde al
enkele jaren bij ons en hebben we mogen overnemen van lieve
mensen die vanwege hun leeftijd naar het verzorgingstehuis
gingen verhuizen. Na enige ongeloof (van onze kant) over haar
leeftijd werd de twijfel door haar eigenaren weggenomen toen ze
een fotoalbum op tafel legden waarin te zien was dat Sneeuwrust
opgroeide van klein gansje tot de gans die ze was toen ze 5 jaar
geleden bij ons mocht komen wonen.
We zullen Sneeuwrust, die steevast langs onze wandelroute
zat te grazen wanneer we een rondleiding verzorgden, missen.
Onverstoord was ze heerlijk aan het plukken van de grassprietjes
en af en toe zocht ze dan de voerbak op om toch maar wat graan
te eten... Dank je wel lieve Sneeuwrust voor de mooie momenten
en wie weet tot in een volgend leven...
Here comes the sun... it’s allright!
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Vul de silo met een
periodieke donatie?

Waaraan besteden
wij uw donatie?

We zijn gestart met een nieuwe actie.

Voederkosten?

Eerder hadden we de actie “doneer

- 4000 kilo scharrelgraan in een silo gevuld

een zak graan”, maar nu we een silo
geplaatst hebben vonden we het pas-

per 25 á 30 dagen: €€1.380,- per maand;
- Hondenvoer 1 zak van 25 kilo per dag
van Stichting Hart voor Kansloze Dieren, of

te vullen hebben we een bedrag van

van een dieremasiel waar we mee samen

door om alle dieren te voeren. Wilt u

- Kattegrit 20 zakken per maand kost

in internetbankieren of u geeft uw bank
opdracht om maandelijks een bedrag
over te storten. Alvast bedankt namens
alle dieren in Akka’s ganzenparadijs!

Stichting akka’s ganzenparadijs

- Noodhulpritten (soms gesponsord)
brandstof €€350,- per maand.

kost €€325,- per maand;

dan uw donatie op ons rekeningnum-

kunt u een periodiek donatie aanmaken

- Elektra en water €€2.500,-/jaar;

werken; €€475,- per maand;

- Natvoer voor katten krijgen we gratis;

de Silo! Wilt u ons blijvend steunen dan

- Strovoorraad €€350,- per jaar;

- Kattenvoer 5 grote zaken speciaalvoer

ons helpen om de silo te vullen? Stort
mer NL69 TRIO 0784 7932 04 o.v.v. Vul

- Medicijnen etc... ± €€125,- per maand.

- Schoonmaakmiddelen €€250,-/jaar;

doen. Vandaar ”Vul de Silo”. Om de silo
per maand nodig. Maandelijks

- Operaties etc... ± €€3.500,-/jaar;

- Rente hekwerk €€200,- per jaar;

soms krijgen we hondenvoer gedoneerd

gaat er net iets meer dan een silo graan

- Reguliere kosten ± €€375,- per maand;

Overige kosten?

sender om een actie met de silo te

€€1.380,-

Dierenarts?

€€180,-

per maand;

- Ei- en krachtvoer voor jonge en
zwakke dieren €€50,- per maand;
- Caviavoer en voer voor de zangvogels
en volièrevogels €€120,- per maand;
- Bodembedekking hokken voor de
duiven/cavia’s €€60,- per maand.
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Nieuwe bewoners
...Caviaparadijs!
Nadat we in de winter van 2016 een groep
cavia’s hebben opgevangen omdat hiervoor geen opvang te vinden was,
hebben we een mooi buitenverblijf voor
de cavia’s gerealiseerd. Cavia’s worden
vaak alleen gehouden in veel te kleine
kooien, terwijl het groepsdieren zijn en ze
het heerlijk vinden om hun eigen kostje bij
elkaar te scharrelen. Niet standaard hooi
op dezelfde plek in het hok.... maar zelf op
zoek naar het lekkerste grassprietje in de
caviaweide. We hebben een prachtig stuk
voor ze afgezet in de “Wandeltuin” en daar
vermaken ze zich prima. Het is niet veel
meer dan een lage omheining van heel fijn
kippengaas van ongeveer 30 centimeter
hoog. Het fijne is dat cavia’s niet graven.
Je hoeft daarom geen rekening te houden
met uitgraven en gaas in de bodem.
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Dat maakt het daarom heel makkelijk om
voor je cavia een buitenren te creëren.
‘s Nachts gaan ze lekker naar binnen in
hun wind- en tochtdichte hok volgestopt
met lekker stro, zodat ze het zelfs bij lage
temperaturen prima vol houden.
Op dit moment verzorgen we een groep
van ruim 25 cavia’s verdeeld over twee
groepen.
We hebben een groep mannen die niet
gecastreerd zijn vanwege hun leeftijd en
daarom apart zitten van de andere groep,
waar mannen en vrouwen door elkaar
zitten. In deze groep zijn de caviamannen gecastreerd, zodat ze niet voor
nageslacht kunnen zorgen.
Heerlijk genieten dus voor de cavia’s die
lekker knabbelend aan al het groen zich
een weg door het hoge gras banen. Zo
hopen we ze een prachtig nieuw leven te
bieden in een heus Caviaparadijs.

Stichting akka’s ganzenparadijs

www.ganzenparadijs.nl

nieuwsbrief editie 4 - 2017

pagina 7

Gemeente Bergen op Zoom

Zeker 128 ganzen gered van
de brute vergassingsdood!

Begin mei 2016 vernamen we via de media het voornemen van de
gemeente Bergen op Zoom om 128 ganzen te vangen en te vergassen om ze vervolgens bij de poelier af te leveren. Ganzenbescherming
Nederland en wij konden dat niet zomaar laten gebeuren. We zijn in
contact getreden met de diverse media en hebben aangegeven dat
wat er ook gebeurt, de ganzen niet naar de poelier gaan, maar dat via
Ganzenbescherming Nederland en Akka’s Ganzenparadijs een nieuw
huis wordt gezocht voor de ganzen...
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Diverse actiecomitees openden een tegenoffensief richting de
gemeente en lieten zien dat er diervriendelijke alternatieven zijn.
Die middag na een gesprek met de wethouder mochten we een
officieel voorstel doen. Wel werd ons verteld dat men al vast zat
aan de opdracht die aan Duke Faunabeheer gegeven was. Dit
diervernietigingsbedrijf dood jaarlijks duizenden dieren middels
verstikkingsdood (vergassing).
Woensdag 18 mei volgde het antwoord van de gemeente. Maar
het antwoord kon niet anders zijn dan dat de ganzen blijven leven,
vanwege de publieke ophef die was ontstaan. Echter wilde de
gemeente niets betalen. We mochten de dieren wegvangen, opvangen
en herplaatsen voor het luttele bedrag van 0,- euro. De gemeente
wilde wel betalen voor het doden middels vergassing, maar niet
voor een diervriendelijke oplossing. Spontaan werden er diverse
acties opgestart. Een actie via Facebook leverderde 220,- euro op en
een andere actie leverde 65,- euro op. Daar kan de gemeente een
voorbeeld aan nemen. In elk geval was dit een mooie donatie voor de
brandstof kosten.
We hebben de ganzen op twee verschillende dagen moeten vangen,
aangezien het een hele grote groep was en Bergen op Zoom nu eenmaal niet naast de deur lag. Maar we zijn blij dat we deze 128 zielen
hebben kunnen redden van de brute vergassingsdood. Veel te vaak
nog wordt er voor een dieronvriendelijke werkwijze gekozen, maar
zeg nu zelf: “Ieder levend wezen verdient het toch om een gelukkig
bestaan te leiden?”
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Gans Niels
Links Helmut, rechts Niels, samen met de pleegkinderen

Rotondegans uit Maasbree
of een ware paradijsvogel?
Gans Niels uit Maasbree is inmiddels een
begrip in Nederland. Al anderhalf jaar zat
de gans langs een rotonde in Maabree.
Na vele meldingen van bezorgde Maasbree-inwoners is Trizin op een ganzenronde door het land op de terugweg over
Maasbree gereden. Wat hij aantrof was
een eenzame gans die zijn liefde zocht bij
zijn vage spiegelbeeld in een lantaarnpaal.
Vervolgens werd Gans Niels voor zijn
ogen bijna aangereden én dat heeft hem
doen besluiten om Gans Niels een kans
te geven op een nieuwe partner in Akka’s
Ganzenparadijs.
Een gans hoort namelijk niet alleen.
Ganzen zijn groepsdieren, zijn sociaal en
leven in families. Als de partner overlijdt
kan het voorkomen dat de overblijvende
gans sterft van liefdesverdriet.
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We krijgen regelmatig de vraag: ‘We
hadden twee ganzen, waarvan de één is
overleden, kunnen wij een andere gans
bij jullie adopteren?’ Dit kan maar in een
dergelijk geval laten we de eenzame gans
naar het opvangcentrum in Dalen komen.
Hier mag de weduwe of weduwnaar een
nieuwe partner uitkiezen, wat veelal al na
enkele weken geschiedt. Omdat we Niels
ook deze kans gunden is hij voor zijn eigen
veiligheid meegenomen naar Dalen.
Uiteraard begrijpen we dat de verplaatsing van gans Niels de nodige reacties bij
mensen heeft losgemaakt, echter hebben
we (zoals u van ons gewend bent), gekozen
voor het leven van ganzenvriend Niels.
Samen met Helmut en Olga heeft hij de
taak van pleegouder voor de weesgansjes
op zich genomen. We krijgen elk jaar weesganzen vanuit allerlei opvangen en particulieren in heel het land. Deze laten we
dan tussen de volwassen ganzen opgroeien,
zodat ze ook echt een gans worden.
Geen rotonde meer, maar ganzenliefde!

Trizin in actie voor broedende
ganzen langs de A28

Dierenambulance
van Dierenlot
Dierenlot stelt Nissan
Navara ter beschikking
Voor ons werk in natte en moeilijke terreinen
waren we op zoek naar een goede auto.
Vaak moeten we ganzen vangen op terreinen
die afgelegen en nat zijn. Om de dieren die
gevangen moeten worden zo min mogelijk
stress te bezorgen is het van belang dat de
trailer tot aan de vangkraal gereden kan
worden. Stichting Dierenlot beantwoordde
onze aanvraag met de toekenning van deze
Navara. Stichting Dierenlot bedankt!
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Poezenverblijf

...van a-sociaal tot gezellig
In een mooie vleugel van de boerderij,
met uitloop naar buiten, bieden we
onderdak aan de poezengroep. Een
poezengroep die permanent bij ons
verblijft. Het zijn geen plaatsbare poezen,
maar hebben bij ons hun thuis gevonden.
Veelal zijn het poezen die niet meer
plaatsbaar waren, vanwege verwildering
of onzindelijkheid in één van de asielen
waar we mee samenwerken.

Mozart

Karel

Storm

Indra
Midas

Stichting akka’s ganzenparadijs
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In het binnenverblijf hebben we een houtkachel geplaatst, voor de koude winters
en we hebben het voor de poezen laten
lijken op een echte huiskamer.
Kattenkunst prijkt aan de muren, boomstammen om in te klimmen of de nagels
aan te scherpen. Ook heeft de oude
grijze stal een kleurtje gekregen, om het
allemaal wat lichter te maken. Alles onder
de piano-begeleiding van Mozart... een
gezellige boel!
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Lou

Luna

Poco

Honden

...met een randje,
ongewenst of onplaatsbaar
In de boerderij op de deel hebben we een
hondenslaapkamer ingericht met heerlijke
judomatten, waar de honden de verkoeling zoeken tegen de hitte in de zomer of
tegen de kou in de winter. Op het erf en het
terrein lopen de meeste honden vrij tussen
alle dieren. De honden zijn permanente bewoners op het terrein én de meeste hebben
een dramatisch (asiel)verleden.
Het grootste deel van de roedel zijn spaanse
Mastins die in Spanje vaak lang in het asiel
zitten, vanwege hun grootte en voerbehoefte. Dat is daar vaak de reden om de
honden niet lang te laten leven in het asiel.
In onze voortuin, afgeschermd van mensen,
zitten een aantal honden die een ander
randje hebben. Ze hebben een verleden met
bijt-incidenten én daarom zijn we extra
dankbaar dat we ze een waardige plek
kunnen bieden.

Patrick met Fuco

Ivar

Fuco

Stichting akka’s ganzenparadijs
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Duiven &
Volièrevogels

een prachtige vliegren!
We vangen vele duiven op en bieden aan
hen een prachtig binnenverblijf. De duiven
kunnen gewoon in- en uitvliegen en hebben dus alle vrijheid. Sinds 2016 hebben
we ook een volière in gebruik genomen
voor het opvangen van siervogels, die
uit vele windstreken uiteindelijk in Dalen
zijn belandt. In 2016 hebben we een
groep van honderd zebravinken moeten
opvangen. De eigenaresse kon vanwege
een aankomende verhuizing de zorg niet
meer op haar nemen en vroeg ons of we
de zebravinken een nieuw thuis wilden
bieden. Dat hebben we met plezier gedaan. Heerlijk twitteren de vogeltjes tegen
elkaar, een gelukzalig gevoel.
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Ziekenboeg &
Medische ruimte
van noodvoorziening
tot volwaardige ruimtes

Als stichting Akka’s Ganzenparadijs vangen
we jaarlijks veel honderden dieren op die
worden binnengebracht door dierenambulances en andere vogelopvangen uit het
hele land. Zeker de dieren die afkomstig zijn
van de dierenambulances zijn vaak ziek,
zwak of misselijk en hebben vaak medische
zorg nodig. Kleine ingrepen zoals, verbinden
van wonden en/of het toedienen van
medicatie kunnen we uiteraard zelf, maar
toch gaat ook het nodige in overleg met
ons begeleidend arts. Dankzij een enorm
goede vriend is zowel de ziekenboeg als de
medische ruimte begin juni weer prachtig
kostenloos geschilderd. Lieve Peter bedankt.
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Hanen, kippen
& hoenders

gekraai, getok, gekukel!
Zoals de titel al doet vermoeden vangen
we vele hoenderachtigen op, o.a. pauwen,
kalkoenen, sierfazanten en kippen. Van de
laatste soort (kippen) hebben we naast
een groep van ongeveer veertig gezellige
tokkelende hennen ook een groep hanen
die permanent in ons opvangcentrum
verblijft.
De hanen hebben een stal als binnenverblijf en een groot deel van het erf
met heuvels en beplanting als buitenverblijf. Op dit terrein vangen we ook
de kalkoenen en pauwen op. In het
binnenverblijf kunnen ze heerlijk voedsel
vinden en krabben in het stro. Buiten
kunnen ze lekker zonnebaden in het
zand of scharrelen op het erf.
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Vijf gansjes - Joop, Bob, Sofie, Olivier en
Krista - konden we een nieuw thuis
bieden bij Aaf en Eef op Erve Knots

Ganzen, eenden
& zwanen
een waar paradijs!

Vele ganzen zijn ooit bij ons terrecht
gekomen doordat ze ‘overlast’ veroorzaakten binnen de gemeentegrenzen. De
ganzen worden dan, wannneer noodzaHelmut brengt samen met Olga jaarlijks alle pleegganzen groot.
De pleegkinderen komen vanuit heel het land van diverse opvangcentra bij ons binnen, om hier als gans op te kunnen groeien!

kelijk, gevangen en opgevangen in ons
opvangcentrum. We zoeken dan weer
een plek voor de jongere ganzen, via ons
adoptietraject. Ook wil het voorkomen dat
er een grote groep ganzen op leeftijd binnenkomt. Deze ganzen mogen dan vaak
permanent bij ons wonen. Op dit moment
leeft er bijvoorbeeld een vaste groep uit

Eric met een
gered eendje

Snip met haar
pleegkind

Park Clingendael in Den Haag en één van
de groepen is afkomstig uit Coevorden. De
zwanen, eenden en andere watervogels
komen veelal via Dierenambulances of
vogelopvangcentra bij ons binnen.
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Sfeerproeven in Akka’s Ganzenparadijs

Met een enthousiast team werken we voor en genieten we tussen de dieren

Freddy

Vrijwilligers Jacco, Cynthia en
Alex zijn steun en toeverlaat!
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Harry
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Dierenambulance
Emmen-Coevorden
...onder Akka’s vleugels

Al ruim een jaar werkten we met Stichting Dierenambulance EmmenCoevorden samen. De oprichtster van de stichting Dierenambulance
Emmen-Coevorden, Herma van der Weerd, heeft aangegeven dat ze
het bestuur en de dagelijkse leiding van de dierenambulancedienst
van de stichting graag over wil dragen. De organisatie was zo’n
succes dat de groep vrijwilligers en daarmee alle werkzaamheden
groeiden. Herma kon dit niet langer combineren met de uitvoering

Op zoek naar jonge eendjes waarvan de
moeder is doodgereden in Schoonebeek

Nog een zoektocht naar jonge eendjes
langs de A37, de moeder is doodgereden

Trizin als kersverse coördinator met Sanne
en Peter, twee van de lieve chauffeurs van
Dierenamublance Emmen-Coevorden

van haar twee bedrijven.
Om een oplossing te vinden klopte ze bij stichting Akka’s Ganzenparadijs aan. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de organisatie als
losse stichting voort te zetten, met dezelfde bestuurders als die van
Stichting Akka’s Ganzenparadijs. Het bestuur is aangevuld met
3 nieuwe leden om zo met nieuwe coördinatie en aansturing een stap
voorwaarts te hebben gemaakt richting de toekomst en kosten te
kunnen besparen, om nog meer dieren te kunnen helpen.
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in’tkort
In deze rubriek worden korte
berichten geplaatst. Over ganzen
die bij ons in de opvang zijn
opgenomen en ganzen die geadopteerd zijn. Of andere leuke
nieuwtjes. Heeft u een leuk
bericht mailt u het naar:
info@ganzenparadijs.nl

Wwoof of Workaway

Permacultuurtuin

Sinds oktober 2015 nemen wij deel

In 2015 hebben we een start gemaakt

aan twee internationale projecten om

met de permacultuurtuin, de eetbare

vrijwilligers te werven. Wwoof en Work-

tuin, waarin we ons voedsel kweken.

away bieden vrijwilligers wereldwijd een

Mede dankzij de hulp van de vrijilligers

platform om hosting plekken te zoeken.

is de tuin inmiddels een prachtige

Stichting Akka’s Ganzenparadijs is ook

cirkel. Deze cirkel brengt behoorlijk

een hostplek. We krijgen regelmatig

wat groente en eetbare planten voort.

vrijwilligers van over de hele wereld die

Planten die zo geplant zijn

willen reizen en werken. Ze werken voor

dat ze met elkaar

kost en inwoning. Zij kunnen zo in hun

samenwerken en

vrije tijd Nederland ontdekken.

een permanente
cultuur van

De werkzaamheden variëren van

voedingsstof-

dierverzorging tot onderhoudswerk in

fen in de bodem

de tuin, werk in de moestuin en tal van

vormen.

overige werkzaamheden. We zijn blij dat
wij hiermee de dagen kunnen dichten
met vrijwilligers. Zo hebben we elke dag
genoeg helpende handen om de dieren
te verzorgen en daar zijn we heel
blij mee.
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Koffietijd op bezoek bij
Akka’s Ganzenparadijs
In 2016 werden we benaderd met vragen
over een eenzame gans in Maarssen.
De gans liep eerder altijd met een partner,

Lou

echter liep de gans nu al geruime tijd alleen
op een bouwterrein langs de A2. Vele men-

Vraag naar de folder
schenken en nalaten
Wilt u na uw overlijden nog steeds iets

sen maakten zich zorgen én Loretta Schrijver
was één van de betrokken melders. We
hebben de gans kunnen vangen en bij ons
in Akka’s Ganzenparadijs een plekje kunnen
geven. We hebben de gans Lou genoemd.

betekenen voor de ganzen en andere

Loretta heeft de gans financieel geädopteerd
én belt nog regelmatig met ons om te vragen
hoe het met Lou gaat. Op 16 mei 2016 werd
Loretta Schrijver 60 jaar en vond de redactie
van Koffietijdhet een leuk idee om haar te
verrassen met een live-verbinding met Akka’s
Ganzenparadijs om Lou in beeld te brengen.

dieren in Akka’s Ganzenparadijs? Dan

We hebben hier een leuk filmpje van. Dit fi

kunt u Stichting Akka’s Ganzenparadijs

terug is te vinden op onze Facebookpagina.

opnemen in uw testament. Bovendien kan
Akka’s Ganzenparadijs de zorg voor
uw dieren op zich nemen na uw overlijden.
In de folder is aandacht voor schenken, op
een door de belastingdienst goedgekeurde
wijze, waarbij u van volledige aftrek van
uw gift kunt genieten. De folder staat
online of is bij ons verkrijgbaar.
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CBF Erkenning

Vaarwel lieve Tashi

Sinds juni 2017 mogen we trots vertellen

Begin 2017 hebben we afscheid moeten

dat we de CBF erkenning hebben als goed

nemen van Tashi. Tashi was één van de

doel. Daarmee mogen we het CBF logo

honden die moeilijk te plaatsen was. Samen

voeren. Het logo CBF-Erkend Goed Doel

met Aslan kwam ze 4,5 jaar geleden bij ons

laat zien dat de organisatie zich houdt

wonen. Haar man Aslan heeft ze al even

aan de regels die gelden voor erkenning

moeten missen en nu was het voor Tashi ook

door het onafhankelijke Centraal Bureau

de tijd om over te gaan.

Fondsenwerving (CBF). Erkende goede
doelen weten wat ze willen bereiken, hebben
hun organisatie op orde en vertellen daar

Haar geest was heel gewillig, echter haar

Veel steun na het
instorten van dak

lichaam liet haar in de steek. Ze kwam steeds
moeilijker in de benen en de arthrose heeft

open en begrijpelijk over. Eens in de drie

helaas te veel van haar lichaam gevergt.

jaar toetst het CBF erkende goede doelen

Eind mei 2016 stortte het dak van de boerderij

“Vaarwel lieve Tashi, here comes the sun, it’s

opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles

in. Het had maar een haar gescheeld of er wa-

allright”.

plaatsvinden. Voor vragen, klachten en een

ren dieren de dupe van geworden. Maar enkele

actuele lijst van erkende goede doelen:

dagen daarvoor waren er al enkele pannen

Centraal Bureau Fondsenwerving, www.cbf.nl.

naar beneden gevallen, waardoor we al een
deel van het erf hadden afgezet. Dat het dak

ERKEND
GOED
DOEL

zo snel zou instorten, had niemand verwacht.
Maar wat waren we blij met de steun van
iedereen! Bovendien deed Dierenlot nog een
donatie uit het noodfonds erbij van € 3500,-,
waardoor we alles konden laten maken.
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Kärcher hogedrukspuit gekregen
Dit jaar werden we verrast met een Kärcher
hogedrukspuit. Al tijden verslijten we de ene
tweedehands na de andere, aangezien we
de hogedrukspuit regelmatig nodig hebben
wordt hij vrij intensief gebruikt.
Nu dachten Marjo en Han, twee lieve
vrienden uit het midden van het land...
”Hebben jullie niet de behoefte aan een
goede Kärcher?” Ja, dat hebben wij wel,

Gans zoekt...

echter was er niet het budget voor om dit
soort aanschaffingen te doen. Het was dan
ook enorme verrassing dat we dit voorjaar

Voor onze opvangganzen zijn we doorlopend

vervolgens een hele goede en krachtige

op zoek naar goede pleegadressen. Wat heeft

hogedrukspuit van deze lieve mensen in

een gans nodig? Ganzen plaatsen we mini-

ontvangst mochten nemen.

maal per paar en ganzen hebben ongeveer

We hebben hier enorm veel gemak aan,

50 m2 gras nodig per paar. Een nachthok

denk aan het schoonsputien van kooien en

is voor de ganzen noodzakelijk vanwege de

benches voor de dieren. Maar ook op andere

vos. Wat we verder vragen is een liefdevolle

terreinen komt hij goed van pas! Marjo en

plek met evenveel liefdevolle aandacht en

Han heel erg bedankt!!!

verzorging.
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Gemeente Arnhem

Lieveling van Clarence blijft

In maart 2017 moest voor de gemeente Arnhem een groep ganzen
worden opgevangen. Hofganzen ganzenbescherming Nederland had voor
de gemeente een preventieplan opgesteld om overlast op diverse ganzenlocaties in Arnhem te voorkomen of te verhelpen. Zo ook voor de Thomas
A. Kempislaan in Arnhem, waar een groep ganzen leefde die te groot was
voor deze locatie. Tevens was het een heel drukke locatie qua verkeer,
waardoor gevaar voor aanrijdingen groot was. Er werd besloten ongeveer
de helft van de groep weg te vangen en te herplaatsen.
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De vangactie was noodzakelijk omdat de omvang van de groep
ganzen voor deze locatie te groot was. Er is in samenspraak met de
gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel besloten om een deel
van de groep weg te vangen en vervolgens nestbeheer toe te gaan
passen om problemen in de toekomst te voorkomen.
Tijdens het vangen kwamen we in contact met een hele lieve dame
genaamd Clarence. Ze is een ontzettende lieve vrouw die al jarenlang
klaar staat voor mens en dier en zich bekommert om de ganzen op
deze locatie. Haar lievelingsgans mocht blijven.

Arnhemse ganzen in Akka’s Ganzenparadijs

Er werd bepaald uit welke families de groep bestond en de familie met
de lievelingsgans van Clarence mocht blijven wonen in de vijver. De
andere ganzen mochten mee naar Dalen en aangezien het een oude
groep is mogen ze permanent in het opvangcentrum blijven wonen.
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Wij willen iedereen die de dieren in Akka’s
Ganzenparadijs op welke wijze dan ook een
warm hart toedraagt, VAN GANSER HARTE
BEDANKEN VOOR DE STEUN! Zonder al deze
steun kunnen we niet doen wat we doen!
Uw steun is én blijft broodnodig! Bedankt!

Akka’s Ganzenparadijs So

Like nu onze pagina... of tw

cialMedia

itter mee!

We zijn ook te vinden op Fac
ebook en Twitter
Facebook: @akkas.ganzenpa
radijs
Twitter: @Ganzenparadijs

ncieel adopteren
Ja... ik wil een dierenfina
doneer maandelijks een vast bedrag!
Kies een dier uit deze nieuwsbrief

n om dit
n wat met naam vermeld is en er voor kieze
U kunt uit deze nieuwsbrief een dier kieze
stort
en
d
maan
per
euro
U betaalt voor een gans 5,dier financieel te adopteren. Voorbeeld:
tie Freddy.
adop
ciële
finan
o.v.v.
04,
7932
0784
TRIO
maandelijks 5,- euro op rekening NL69
1,50 euro.
25,- euro; een poes 7,50 euro en een kip
Voor een eend doneert u 3,- euro; een hond

Adres: Burgemeester ten Holteweg 47 | 7751 CR Dalen
T: 0524 - 291 773 | KvK 04087996 | Bank NL69 TRIO 0784 7932 04

Deze nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door Hofganzen Ganzenbescherming Nederland (www.hofganzen.nl) en L’eds Communicate, communicatieve vormgeving (www.ledscommunicate.
nl). Deze nieuwsbrief is gedrukt FSC papier, vervaardigd uit gerecycled papier en papier vervaardigd uit goed beheerde bossen en gecontroleerde bronnen

Bedankt voor alle lieve
steun en donaties!!!

