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HARTVERWARMEND. 
 

23 JA 

Lieve mensen, 

Alweer een jaar voorbij gevlogen ook bij Stichting Opvang 
Noach in Halle. Door de steun  van u en veel andere 
 dierenvrienden die de inheemse wilde dieren een warm hart 
toedragen hebben we in 2018 zo’n 3500 dieren hulp kunnen 
bieden Van ijsvogel tot ooievaar en eekhoorn tot ree allen 
waren ze welkom voor voedsel, zorg, medicatie en revalidatie. 

2018 was zeker extra bijzonder door de mooie erkenningen 
zoals de Koninklijke onderscheiding en de  Moyra Stava-
Morena prijs die we kregen.                             

Een extra stimulans om de ingeslagen weg verder te volgen en 
zoveel mogelijk dierenleed te verhelpen en voorkomen, ook 
door het aanbieden van voorlichting en informatie.                                                                                                         
Daarvoor zijn we een nieuw project gestart. De opstallen die we 

https://www.opvangnoach.nl/hartverwarmend/


gekocht hebben van de buurvrouw worden verbouwd.  Er 
komen een educatie ruimte met toilet en een demonstratie 
ruimte.  Maar ook grotere ontvangstruimte met noodopvang.  Zo 
krijgen we een prachtige mogelijkheid nog meer te doen aan 
voorlichting ook aan scholieren, ambulancemedewerkers enz..  
Dat komt de dieren en de natuur ten goede en het leidt op deze 
plek niet  tot onrust voor de dieren in de opvang. 

 

Lijst opgevangen dieren 2018: 

3 aalscholvers, 7 appelvinken, 1 beverrat,41 boerenzwaluwen, 
3 boomklevers, 4 boomkruipers, 1 boomvalk, 4 bosuilen, 20 
buizerds, 8 bunzingen, 7 dassen, 1 dodaars, 276 duiven, 96 
eekhoorns, 296 eenden, 185 egels, 145 eksters, 19 fazanten, 1 
fitissen, 11 futen, 110 ganzen, 5 gekraagde roodstaarten, 103 
gierzwaluwen, 2 goudhaan, 4 goudvink, 10 groenlingen, 1 
grutto, 43 hazen, 4 haviken, 2 hoppen, 23 houtsnippen, 221 
(huis)mussen, 41 huiszwaluwen, 7 ijsvogels, 211 kauwtjes, 1 
keep, 9 kerkuilen, 3 kievieten, 2 kneu, 86 konijnen, 3 
koperwieken, 143 kraaien, 2 kramsvogels, 3 kwartels, 7 
kwikstaarten, 23 lijsters, 26 marters, 57 meerkoeten, 93 
meeuwen, 280 mezen, 221 merels, 3 mollen, 42 muizen, 1 
nachtegaal, 20 ooievaars, 1 parkiet, 20 putters, 1 raaf, 2 
ransuilen, 9 reeën, 46 reigers, 16 roeken, 9 roodborsten, 2 
roodstaarten, 36 scholeksters,2 slechtvalken, 63 spechten, 7 
sperwers, 62 spreeuwen, 11 steenuilen, 1 stern, 14 sijsjes,2 
tjiftjaffen, 6 torenvalken, 37 vinken, 89 Vlaamse gaaien, 13 
vleermuizen, 2 vliegenvangers, 10 vossen, 32 waterhoenders, 2 
waterrallen, 3 wezels, 3 wild zwijnen, 19 winterkoningen, 3 
watersnippen, 1 wulp en 38 zwanen. 

                                                                                                      
                                      Groeten Toon,Petra en Shakib. 



 

30 MRT  

LEVE HET VOORJAAR ! 
Heerlijk hé, de uitlopende bomen, bloesem, bollen, volop 
voorjaar ook in dierenland. 

Behalve jonge haasjes, jonge konijnen, gansjes, jonge 
eekhoorntjes en uilskuikens zitten er ook al een jonge duif en 
halfwas merel en dat is wel erg vroeg hoor in maart… 

Vaak krijgen we de vraag: Wat kunnen we behalve een gift nog 
meer doen om te helpen ? 

Nodig blijven: 

-handdoeken 

-washandjes 

-fleece 

-garen 

https://www.opvangnoach.nl/leve-het-voorjaar/


-verhuisdozen 

-rubber kruiken 

-duna’s 

We krijgen van dierenlot een klein bedrag per kilo voor al het 
overige textiel en -kleding en schoeisel in de kliko. 

Daar haal ik wat bruikbaar is voor de dieren uit en sorteer de 
rest. 

 (Helaas worden er ook veel dekbedden, kussens en kapotte of 
smerige spullen gedumpt dat kost ons dan weer geld dus dat is 
niet de bedoeling !) 

Voor de aanplant in en om de verblijven kunnen we in overleg 
geregeld diverse planten en struiken gebruiken zoals dennetjes 
– wilg – bamboe – laurier – grassen – bessen enz. 

Is er iemand handig met hout en zou hij of zij misschien 
uilen/eekhoorn/egelkasten willen maken…GRAAG ! 

Ook materialen hiervoor zijn welkom. Verder gebruiken we 
natuurlijk heel veel soorten voedsel voor de diverse dieren van 
meelwormen en graan tot appels, noten en kattenvoer. 

Kortom er is in overleg genoeg waar u de opvang en de dieren 
blij mee kunt maken. 

Geniet in ieder geval maar van al het moois om u heen en lees 
hieronder verder wat we onder andere met de fleece doen en 
wat José daar mee te maken heeft. 

 
 



 

08 JUN  

HEEL ERG BEDANKT ! 
Halle 8 juni 2019 

Onlangs werden we verblijd met een cheque ter waarde van 
1000 euro van de goede doelen winkel 

S.A.M. 

Wat ontzettend fijn dat al deze vrijwilligers zich zo inzetten voor 
geweldige doelen en daardoor voor mens en dier iets willen 
bijdragen. 

Hartelijk dank allemaal voor jullie inzet en steun we kunnen het 
als vrijwilligersorganisatie erg goed gebruiken voor de 
beestenboel hier want ook voor de dagelijkse kosten is er geen 
steun vanuit  gemeente, provincie of overheid. 

Help ons helpen ! 

Want daardoor kunnen we dit blijven doen…HEEL ERG 
BEDANKT ! 

https://www.opvangnoach.nl/heel-erg-bedankt/


 

 

29 JUN  

WAT GEBEURT ER BIJ NOACH… 
Halle 29-06-2019 

Lieve dierenvrienden, 

Graag willen we zelf wat vertellen over ons nieuwe project aan 
de Aaltenseweg. 

Vorig jaar bleek dat de buurvrouw geheel of gedeeltelijk wilde 
verkopen, daar schrokken wij van want we willen graag de rust 
hier voor de dieren bewaren. 

We zijn tot een oplossing gekomen waarin het voor de 
buurvrouw mogelijk is te blijven wonen wat ze graag wil en wij 
de rust voor de dieren kunnen bewaren en toch op die plek de 

https://www.opvangnoach.nl/wat-gebeurt-er-bij-noach/


ontvangstruimte kunnen uitbreiden en met steun van fondsen 
wat meer aan voorlichting kunnen doen. 

Voor de dierenambulancemedewerkers uit het land waar we 
anders vaak heen gaan om informatie te delen over 
dierenwelzijn en eigen veiligheid maar ook voor de jeugd om ze 
te betrekken bij de natuur en al het moois om ons heen. 

Veel lessen worden wegbezuinigd en het is zo belangrijk dat zij 
respect hebben voor al wat leeft. 

Graag willen we daarin wat betekenen voor nu en in de 
toekomst. 

MAAR DE MENSEN BLIJVEN NIET WELKOM BIJ DE DIEREN 

 omdat welzijn van deze dieren op de eerste plaats blijft staan 
en het ons doel is deze weer een tweede kans te geven in de 
natuur en 

wij zijn en worden geen dierenpark of dierentuin. 

De dieren zullen van Aaltenseweg 21b niets vernemen en we 
zullen ook zorgen dat de mensen geen overlast krijgen . 

We houden het rustig hier voor mens en dier ! 



 
 



 

17 JUL  

BIOWINKEL ’T GELDERS EILAND 
IN LOBITH BEDANKT !!! 
Al voor de 6e keer was ons toonbankspaarpotje vol.  
Het goede doel is Opvang Noach in Halle! 

https://www.opvangnoach.nl/biowinkel-t-gelders-eiland-in-lobith-bedankt/
https://www.opvangnoach.nl/biowinkel-t-gelders-eiland-in-lobith-bedankt/


 

07 SEP  

PARABOOL BEDANKT ! 
Halle 07-09-2019 

Onverwacht een mooie bijdrage voor de beestenboel van 
Opvang Noach. 

SUPER BEDANKT ! 

 

 

 

 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/parabool-bedankt/


 

 

26 NOV  

OP 7 DECEMBER IS ER ONS 
EIGEN FEESTJE: ALBAFEST! 

 

https://www.opvangnoach.nl/op-7-december-is-er-ons-eigen-feestje-albafest/
https://www.opvangnoach.nl/op-7-december-is-er-ons-eigen-feestje-albafest/


 

 

 

26 NOV  



ROCKBAND WIL STICHTING 
OPVANG NOACH EEN HANDJE 
HELPEN. 
Wij zijn Captain Albatross, een band uit de Achterhoek en 
organiseren elk jaar ons eigen festival: Albafest. Een 
kleinschalig festival met een aantal bands en een grote 
collectebus waarmee we geld proberen op te halen voor het 
goede doel: Stichting Noach in Halle. Zij zetten zich al jarenlang 
keihard in om zieke dieren te helpen, op te vangen, beter te 
maken en weer in het wild uit te zetten en zij verdienen wat ons 
betreft een steuntje in de rug. Alle bands op Albafest spelen 
belangeloos (voor eten en drinken) zodat álle inkomsten naar 
het goede doel kunnen gaan. De eigenaar van café de Olde 
Mölle, waar Albafest plaatsvindt, zorgt voor het podium, licht en 
geluid. Tevens proberen we de opbrengsten vaak nog wat te 
spekken met ludieke acties, zoals een loterij of andere simpele 
spelletjes. Alles met een knipoog, het moet niet te serieus 
worden, maar uiteraard gaan we wel elk jaar weer voor een 
recordopbrengst. Tot nu toe hebben we elk jaar een bomvolle 
zaal gehad en hebben we vorig jaar maar liefst 700 euro naar 
het goede doel kunnen overmaken. Absoluut speerpunt van 
ons festival: de entree moet gratis zijn zodat iedereen even 
binnen kan wippen en zijn favoriete band kan bekijken. Wij 
verdienen zelf geen cent aan het festival en doen alles uit liefde 
voor muziek en een mooi feestje waarmee we meteen een 
goed doel kunnen steunen. 

https://www.opvangnoach.nl/rockband-wil-stichting-opvang-noach-een-handje-helpen/
https://www.opvangnoach.nl/rockband-wil-stichting-opvang-noach-een-handje-helpen/
https://www.opvangnoach.nl/rockband-wil-stichting-opvang-noach-een-handje-helpen/


                   

Rockband wil Stichting Opvang 
Noach een handje helpen 

Dit is de actie van Captain Albatross 

 

                                €2.700opgehaald 



 

27 NOV  

OPENING ONTVANGST EN EDUCATIE RUIMTE. 
Opening ontvangst- en educatiecentrum Opvang Noach 

HALLE – Wat in 2018 begon met de droomprijs is nu afgerond. 
Het nieuwe ontvangst- en educatiecentrum van Stichting 
Opvang Noach is klaar. Wie nieuwsgierig is of gewoon blij voor 
de opvang, komt 14 december gerust even langs. Er staat koffie 
en thee klaar met wat lekkers erbij. Tussen 15.00 en 17.00 uur 
kunnen mensen het centrum van binnen en buiten komen 
bekijken. 

Dankzij fondsen, heel vaak tot tien tellen, veel gebruikte spullen 
verzamelen, hard werken en hulp van gouden werklui is het 
precies geworden zoals ze graag wilden; een plek waar hopelijk 
een ieder met een dier in nood, scholieren of ouderen alsmede 
de dierenambulance medewerkers zich welkom voelen.Petra: 
"Met 't droomproject zijn er mooie ideeën mogelijk gemaakt. We 
hebben een ruimere en betere ontvangst, noodopvang voor de 
dieren en een educatieruimte gecreëerd." De nieuwe 

https://www.opvangnoach.nl/opening-ontvangst-en-educatie-ruimte/


ontvangstruimte ligt geheel aan de andere kant van de 
dierenverblijven zodat de rust in de opvang gewaarborgd blijft. 

Educatie is volgens Petra een heel belangrijk onderdeel. "We 
geven regelmatig medewerkers van de dierenambulances 
voorlichting, zij kunnen soms namelijk echt het verschil tussen 
leven en dood betekenen voor de dieren. Voorheen gaven wij 
vaak voorlichting op locatie, maar het zal fijn zijn als we nu niet 
steeds ruimte hoeven te huren of ver van huis moeten. Met de 
opvang die 24/7 draait, kun je ook niet zomaar van huis." 

Ook educatie aan jongeren vindt Petra heel waardevol. "We 
kunnen de jeugd zo bewust maken hoe je met dieren in het wild 
om gaat, want het liefst grijpen we natuurlijk helemaal niet in en 
dromen we dat er geen opvang meer nodig is. Maar door het 
toedoen van mensen komen in het wild levende dieren vaak in 
een noodsituatie terecht. Denk aan het steeds drukker 
wordende verkeer, meer bebouwing enzovoorts." 

Met de gebruikte materialen en een stevige basis voor de 
zonnepanelen hoopt de stichting een steentje bij te dragen aan 
duurzaamheid en mensen te betrekken bij de natuur. "Het is 
geweldig dat we nu zelfvoorzienend zijn wat elektriciteit betreft", 
zegt Toon. "Het geld dat we daarmee besparen kunnen we heel 
erg goed gebruiken voor de dagelijkse kosten van de dieren." 

Met trots laten ze 't duurzame (uit veel gebruikte materialen) 
eindresultaat zien. Het opvangcentrum zelf is zoals altijd niet 
toegankelijk voor publiek. In het nieuwe jaar willen Toon en 
Petra in de rustige periodes beginnen met het geven van 
voorlichtingen aan dierenambulancemedewerkers, kinderen en 
als 't lukt al een keer een middag organiseren voor eenzame 
ouderen. Gezelligheid en informatie bieden aan ouderen is ook 
een lang gekoesterde droom die Stichting Opvang Noach hoopt 
te realiseren. Met dit droomproject is dat nu realiteit 
geworden.Kortom plannen genoeg in Halle. 

 



De inzamelactie was ook weer een groot succes.                        
Allerlei voedsel en handdoeken zijn volop gebracht aan de 
Aaltenseweg, Iedereen bedankt hiervoor. Ook aankomend jaar 
zal ieders steun bij Stichting Opvang Noach van harte welkom 
zijn. Dit kan door een bijdrage voor de dieren en of educatie. 
Om de dieren zoveel mogelijk in hun natuurlijke omgeving te 
laten revalideren, is er rust en ruimte nodig. 

 



 



 

 

01 DEC  

“WINTER EN ZO.. IN HALLE” 
Wat een leuke markt en gezellig sfeertje in Halle, zaterdag. 

Geslaagd dus ,hopelijk tot volgend jaar. 

Bedankt voor de gastvrijheid en natuurlijk de kraamdames ook ! 

 

 

 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/winter-en-zo-in-halle/


 

07 DEC  

BANDJES-KIEK TIP V/D WEEK: 

 
Zaterdag 7 december vanaf 14.30u bandjes kieken 
bij Albafest voor het goede doel: Stichting Noach in Halle. De 
jongens van Captain Albatross Nirvana Tribute pakken het met 
10 bands weer groots aan, o.a. Lou Patty, The Black Soul 
Shakers en The Cool Trick. Stichting DierenLot verdubbelt de 
opbrengst! Kom ook langs bij de Olde Mölle in Varsseveld! 
 

https://www.opvangnoach.nl/bandjes-kiek-tip-v-d-week/
https://www.facebook.com/albafestvarsseveld/?__xts__%5B0%5D=68.ARDht-Vl_sTewShzcGTF1wnngD_ICsuXwGIloi1qhFaSD8NVWkNV-46al7LPl9hYyBAqhxayK3HnU-0b--jo_o0F4dvMIvq2WyxOCLcLxtMlQeVRgVuv4QNNCL2MZaltyAkP2ZMaYbUJCT-jlMoOzIbyhB7NPwTFHUk7Zd9aNygik0cm4H0f8qlwEK4-i7IlJ-zS6bEPgeQCEs31KfexCmVTitmbivO-cw3kURioGCrTePIPRG8h33JZfuqR4qxaGmwSyK1McZF3Fzlc8FIcRw3tm7rAGmUQT3kP8oEWa6kd6NWF_NpNo2Oni-rsnIe4eJm-HcCXklRXuFY6sDlsB7dQwF_bxLFn5ecrfZmdTkWEgzb9FxTi-euyixlhFjVgaBTB6UEDGVGUHioG6tbBqAi8unwig0ZAwdSWwOlMQGvaBflX5D8ksK8PO2NM3sH76_2pleVRMdmrhTWxiITRQ_dLaZAJSKLEciGDYq11O4P2cJp2Ztn6ew&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDu0JXw_e2MAS34VVNzIMPYJT2oa9nE-RlfaMct8KZFKz6t639xUG8d64BG7Yo2efUme7Fq4ISiDxLi
https://www.facebook.com/cptalbatross/?__xts__%5B0%5D=68.ARDht-Vl_sTewShzcGTF1wnngD_ICsuXwGIloi1qhFaSD8NVWkNV-46al7LPl9hYyBAqhxayK3HnU-0b--jo_o0F4dvMIvq2WyxOCLcLxtMlQeVRgVuv4QNNCL2MZaltyAkP2ZMaYbUJCT-jlMoOzIbyhB7NPwTFHUk7Zd9aNygik0cm4H0f8qlwEK4-i7IlJ-zS6bEPgeQCEs31KfexCmVTitmbivO-cw3kURioGCrTePIPRG8h33JZfuqR4qxaGmwSyK1McZF3Fzlc8FIcRw3tm7rAGmUQT3kP8oEWa6kd6NWF_NpNo2Oni-rsnIe4eJm-HcCXklRXuFY6sDlsB7dQwF_bxLFn5ecrfZmdTkWEgzb9FxTi-euyixlhFjVgaBTB6UEDGVGUHioG6tbBqAi8unwig0ZAwdSWwOlMQGvaBflX5D8ksK8PO2NM3sH76_2pleVRMdmrhTWxiITRQ_dLaZAJSKLEciGDYq11O4P2cJp2Ztn6ew&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCnNnrNuib-nXWGuIRI37SKeuhTYkiWYzZ_kvr9MfirdOJZ2mvW6GKKZ8ho9JbtZ579qcgkQoz06CfF
https://www.facebook.com/LouPattyRocks/?__xts__%5B0%5D=68.ARDht-Vl_sTewShzcGTF1wnngD_ICsuXwGIloi1qhFaSD8NVWkNV-46al7LPl9hYyBAqhxayK3HnU-0b--jo_o0F4dvMIvq2WyxOCLcLxtMlQeVRgVuv4QNNCL2MZaltyAkP2ZMaYbUJCT-jlMoOzIbyhB7NPwTFHUk7Zd9aNygik0cm4H0f8qlwEK4-i7IlJ-zS6bEPgeQCEs31KfexCmVTitmbivO-cw3kURioGCrTePIPRG8h33JZfuqR4qxaGmwSyK1McZF3Fzlc8FIcRw3tm7rAGmUQT3kP8oEWa6kd6NWF_NpNo2Oni-rsnIe4eJm-HcCXklRXuFY6sDlsB7dQwF_bxLFn5ecrfZmdTkWEgzb9FxTi-euyixlhFjVgaBTB6UEDGVGUHioG6tbBqAi8unwig0ZAwdSWwOlMQGvaBflX5D8ksK8PO2NM3sH76_2pleVRMdmrhTWxiITRQ_dLaZAJSKLEciGDYq11O4P2cJp2Ztn6ew&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA-DW4ljUGSjvRVYdUrQONUazhZKUCiFp2EJIrSuVupWb8w-e2_J1izf_6QBT-rWGzSW5hn5DzvuCdq
https://www.facebook.com/dierenlot/?__xts__%5B0%5D=68.ARDht-Vl_sTewShzcGTF1wnngD_ICsuXwGIloi1qhFaSD8NVWkNV-46al7LPl9hYyBAqhxayK3HnU-0b--jo_o0F4dvMIvq2WyxOCLcLxtMlQeVRgVuv4QNNCL2MZaltyAkP2ZMaYbUJCT-jlMoOzIbyhB7NPwTFHUk7Zd9aNygik0cm4H0f8qlwEK4-i7IlJ-zS6bEPgeQCEs31KfexCmVTitmbivO-cw3kURioGCrTePIPRG8h33JZfuqR4qxaGmwSyK1McZF3Fzlc8FIcRw3tm7rAGmUQT3kP8oEWa6kd6NWF_NpNo2Oni-rsnIe4eJm-HcCXklRXuFY6sDlsB7dQwF_bxLFn5ecrfZmdTkWEgzb9FxTi-euyixlhFjVgaBTB6UEDGVGUHioG6tbBqAi8unwig0ZAwdSWwOlMQGvaBflX5D8ksK8PO2NM3sH76_2pleVRMdmrhTWxiITRQ_dLaZAJSKLEciGDYq11O4P2cJp2Ztn6ew&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDfbt159fKM1NXIlYnBAOFpwjoHnpq1QR2cKjbDHw3x-LkvR0JMA8r2KFBI8jgIAPMbT_dZOEUCrGx9


 

07 DEC  

OPENING ONTVANGST EN 
EDUCATIE RUIMTE. 
 
 
 
 
 

https://www.opvangnoach.nl/opening-ontvangst-en-educatie-ruimte-2/
https://www.opvangnoach.nl/opening-ontvangst-en-educatie-ruimte-2/


 

13 DEC  

                           FREDDIE 

 
 

https://www.opvangnoach.nl/freddie/


 

15 DEC  

GESLAAGD ! 
Gisteren was ’t dan zover, Toon, Petar en Shakib waren 
overdonderd en zeer tevreden met de belangstelling en verloop 
van de opening van de nieuwe ontvangst en educatie ruimte 
van de opvang. 

NOGMAALS DANK AAN IEDEREEN. 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/geslaagd/


 

18 DEC  

OPBRENGST 10E EDITIE 
ALBAFEST RECORDBEDRAG 
VAN 2.700 EURO! 

 
Na een geweldige 10e editie Albafest zijn ze gisteren het 
eindbedrag naar het Arkel Christmas Station van Stichting 
DierenLot wezen brengen. Op deze manier werd het geweldige 
eindbedrag van € 1.100 euro, dat ze binnenhaalden dankzij alle 
gulle bezoekers, Café de Olde Mölle en anonieme donateurs, 
verdubbeld! 

 

https://www.opvangnoach.nl/opbrengst-10e-editie-albafest-recordbedrag-van-2-700-euro/
https://www.opvangnoach.nl/opbrengst-10e-editie-albafest-recordbedrag-van-2-700-euro/
https://www.opvangnoach.nl/opbrengst-10e-editie-albafest-recordbedrag-van-2-700-euro/


 

 
De meest ludieke actie van de dag maakte ook nog eens kans 
op € 500 euro extra, dus hebben ze Hans cadeau gegeven. Dat 
wil toch iedereen? Na het uitreiken van de cheque hebben ze 
tevens nog een paar liedjes gespeeld. 

Dit werd gewaardeerd, waardoor ze óók nog eens de 
originaliteitsprijs kregen! Oftewel, het eindbedrag van Albafest 
is, na verdubbeling en deze prijs, het absolute recordbedrag 
van 2.700 EURO! Waanzinnig, en hier zijn ze dan ook apetrots 
op! Echt ongelooflijk, ze hebben het oude record met bijna 
2.000 euro verpletterd! 

Hierbij willen ze toch nog wat mensen bedanken: Gepetto – 
Classic Rock, The Cool Trick, Pulse-rock, Smokin9, Snackbar 
Piet, The Bree, Osu surfrock, The Black Soul Shakers, Lou 
Patty en Speedmönster voor jullie te gekke shows, Cafe de 
Olde Molle voor de geweldige samenwerking, Coop Varsseveld, 
Brugman Muziek voor het drumstel, Wisselink Varsseveld en 
ELB-Tech voor de sponsoring, Harmen Scholten voor het zijn 
van Mr. Albatross, Stichting DierenLot voor de te gekke 
mogelijkheid het eindbedrag te verdubbelen en uiteraard álle 
bezoekers die er een te gek feestje van hebben gemaakt en 



een geweldige bijdrage aan Stichting Opvang Noach hebben 
gedaan. Jullie zijn geweldig! 

2.700 euro…. Hier kunnen Toon, Petra en Shakib (Stichting 
Opvang Noach) echt te gekke dingen mee doen. Ook namens 
hen: ongelooflijk bedankt! 

 

 

 

 

 

20 DEC  

FIJNE FEESTDAGEN ! 
 
 
 
 

https://www.opvangnoach.nl/fijne-feestdagen/


 
 

31 DEC  

 

DAT DE DRAAGBARE 
COUVEUSE JULLIE GOEDE 
DIENSTEN MAG BEWIJZEN. 
Dankzij SIDN (Het bedrijf dat alle .nl-domeinnamen beheert en bijdraagt aan een 
veilig .nl-domein en internet voor iedereen) kan de opvang een draagbare couveuse 
aanschaffen, een waardevolle aanwinst Hartelijk Dank. 

https://www.opvangnoach.nl/dat-de-draagbare-couveuse-jullie-goede-diensten-mag-bewijzen/
https://www.opvangnoach.nl/dat-de-draagbare-couveuse-jullie-goede-diensten-mag-bewijzen/
https://www.opvangnoach.nl/dat-de-draagbare-couveuse-jullie-goede-diensten-mag-bewijzen/
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