
        JAARVERSLAG 2018                                     

  STICHTING OPVANG NOACH   

       

Als ergens geluk voor het oprapen lag, 
dan ging ik daarheen op nieuwjaarsdag, 
handen vol opgooien, hoog in de lucht, 
dwarrelend met de wind in vogelvlucht. 
Langs de sterren en de maan 
zou het dan jullie kant op gaan. 
Al was het klein beetje maar, 
dan wordt het ook voor jullie 
een gelukkig Nieuwjaar! 

                                                                  



 

STORMSCHADE 

Halle 20-1-2018 

 
Het in een natuurlijke omgeving leven en werken heeft zeker zijn charmes maar ook 
zijn risico’s, dat blijkt deze week maar weer. De heftige storm zorgt voor duizenden 
euro’s schade aan verblijven, hekwerken bomen en struiken. Voorlopig dus veel 
extra werk aan de Aaltenseweg. Gelukkig geen gewonde mensen of dieren. 

 

https://www.opvangnoach.nl/stormschade/


 

DE NOODZAAK VAN NOACH. 

Halle 29-01-2018 

Halle – Onderstaande lijst met in totaal meer dan 3700 dieren blijkt dat de inheemse 
wilde dieren in Gelderland, Twente en Brabant, door hun onfortuinlijke contacten 
met de mens, nog steeds behoefte hebben aan de Stichting Opvang Noach. 
Daarnaast verzorgen Petra en Toon voorlichting en werken ze samen met 
organisaties en personen om het dierenleed zo veel mogelijk te voorkomen en te 
verhelpen. “Werk te over als het gaat om dierenwelzijn”, aldus Toon. 

“De opvang van al die dieren was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder al de 
organisaties en andere dierenvrienden, die de inheemse wilde dieren een warm hart 
toedragen. Zij helpen ons helpen”, vult Petra aan. 
De storm in januari bracht veel werk met zich mee met een ravage die ook bij de 
opvang voor duizenden euro’s schade veroorzaakte. “Maar ook hier zetten we de 
schouders onder, net als onder de gestarte projecten”, aldus de altijd optimistische 
Petra en Toon. “We blijven vooral ook hulp blijven bieden aan dieren in nood.” Zoals 
men weet kan een ieder altijd bij Noach terecht, voor hulp, ook voor informatie. Veel 
informatie over de dieren en hoe eerste hulp te bieden, is terug te vinden op de 
website. 

 

 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/de-noodzaak-van-noach/


Lijst opgevangen dieren: 
9 aalscholvers, 1 agapornis, 8 appelvinken, 46 boerenzwaluwen, 7 boomklevers, 6 
boomkruipers, 1 boomvalk, 7 bosuilen, 23 buizerds, 17 bunzingen, 4 dassen, 4 
dodaars, 1 draaihals, 354 duiven, 63 eekhoorns, 268 eenden, 258 egels, 118 
eksters, 34 fazanten, 5 fitissen, 6 futen, 81 ganzen, 8 gekraagde roodstaarten, 86 
gierzwaluwen, 1 goudvink, 3 groenlingen, 73 hazen, 4 haviken, 2 hoppen, 10 
houtsnippen, 211 huismussen, 32 huiszwaluwen, 6 ijsvogels, 1 kanarie, 1 karekiet, 
148 kauwtjes, 14 kerkuilen, 7 kievieten, 134 konijnen, 2 koperwieken, 131 kraaien, 
2 kwartels, 10 kwikstaarten, 25 lijsters, 40 marters, 80 meerkoeten, 93 meeuwen, 
192 mezen, 478 merels, 6 mollen, 21 muizen, 1 nachtzwaluw, 1 nachtegaal, 7 
ooievaars, 1 pad, 2 parkieten, 18 patrijzen, 9 putters, 1 raaf, 8 ransuilen, 12 reeën, 
26 reigers, 1 rietgors, 24 roeken, 21 roodborsten, 4 roodstaarten, 1 salamander, 1 
schildpad, 27 scholeksters, 3 slechtvalken, 58 spechten, 7 sperwers, 45 spreeuwen, 
16 steenuilen, 5 tjiftjaffen, 5 torenvalken, 1 tuinfluiter, 23 vinken, 74 Vlaamse 
gaaien, 23 vleermuizen, 4 vliegenvangers, 11 vossen, 36 waterhoenders, 2 
waterrallen, 2 wezels, 4 wild zwijnen, 17 winterkoningen 3 watersnippen, 25 
wielewalen, 48 zwanen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MOET GEZEGD WORDEN. 

Halle 4-2-2018 

 
In de 15 jaar als Stichting hebben we veel mensen ontmoet. 
Ondanks dat we te druk zijn met de beestenboel om echt contact te houden steunen 
ze ons graag terwijl we ze eigenlijk soms niet (genoeg) kunnen bereiken. 
Ook zijn er zo een aantal die ons voor korte of langere tijd periodiek financieel 
ondersteunen. 
Dat is behalve fijn ook zeker erg belangrijk voor de opvang. 
Op structurele steun kun je rekenen en dagelijkse maar ook onvoorziene kosten 
betalen! 
DAAROM ALLEMAAL BEDANKT !!!!!! 

https://www.opvangnoach.nl/moet-gezegd-worden/


 

STICHTING OPVANG NOACH WEDEROM GOEDGEKEURD DOOR KEURMERK GOED 
BESTEED. 

Halle 28-4-2018 

 
Komt mijn gift wel goed terecht? 
Dan vraagt u zich vast wel eens af of dat goede doel dat u financieel steunt met uw 
gift te vertrouwen is of wat die organisatie nu eigenlijk doet. Wanneer een goed doel 
het Keurmerk Goed Besteed heeft, kunt u er van op aan dat er toezicht plaats vindt 
op de genoemde organisatie. Dan weet u dat er controles zijn op het bestuur, 
beleid, bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van het bewuste goede doel. 

https://www.opvangnoach.nl/stichting-opvang-noach-wederom-goedgekeurd-door-keurmerk-goed-besteed/
https://www.opvangnoach.nl/stichting-opvang-noach-wederom-goedgekeurd-door-keurmerk-goed-besteed/


 

KONINKLIJKE OPSTEKER. 

Halle 06-07-2018 

 
Totaal overrompeld zaten we gisterenavond op het bankje in de Jumbo Hollak in 
Zelhem en kregen we uit handen van de burgemeester van onze gemeente een 
Koninklijke onderscheiding voor onze inzet voor de inheemse wilde dieren.  

Wat een verrassing , echt heel bijzonder! 

 
Natuurlijk doen we dit alles met liefde toch veel dank aan iedereen die dit mogelijk 
gemaakt heeft. 

 
Toon, Shakib en Petra. 

 

 

 

 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/koninklijke-opsteker/


 

INZAMELING VOOR DE DIEREN VAN OPVANG NOACH. 

5-7-2018 

 
Halle – Ook Petra en Toon van Opvang Noach zijn het er over eens; Het was een 
prima zomer. “Maar …..”, aldus Toon, “het was niet alleen genieten, maar ook afzien 
voor mens en (zeker ook voor) dier. De warmte / droogte zorgde voor water en 
voedsel tekort voor vele dieren, en vooral voor botulismeslachtoffers. Gelukkig geen 
schaarste, maar wel extra drukte dus bij ons, 
vooral ook omdat je bij zulke omstandigheden dieren soms beter langer vast kunt 
houden.” Gevolg was dat de voedselvoorraad ook snel minder werd. De scholeksters 
(ruim 20 stuks) waren bij vrijlating hun gewicht in goud waard, na al die 
meelwormen en pieren en dat gold voor meer dieren. Toon: “Nu zijn veel dieren 
gelukkig weer vrij en kunnen we proberen om orde op zaken te stellen en alles goed 
schoon te maken en zo nodig wat te herstellen. Vooral een nieuwe voorraad voedsel 
en textiel aanleggen is nu van belang. We hopen dus dat de dierenvrienden, die ons 
elk najaar zo goed helpen, ook nu weer willen helpen met het inzamelen voor de 
beestenboel van Opvang Noach.” Wat kan de Opvang goed gebruiken? Toon: “Voor 
de verzorging van de dieren hebben we handdoeken en washandjes nodig. Ook 
andere kleding – textiel is welkom, maar die gaat dan naar de DierenLot 
kledingcontainer. Verder alles wat dieren eten. Van eikels, hazelnoten, walnoten, 
tamme kastanjes, beukennootjes tot maïs en appels. Een gezellige wandeltocht kan 
z’n nut hebben als u een tasje meeneemt. Verder zoeken we voor de grotere 
zoogdieren en vogels nog een aantal gietijzeren pannen. De dieren kunnen die 
moeilijker omgooien.” De ingezamelde spullen kunnen altijd in de ontvangstruimte 
aan de Aaltenseweg 21a te Halle neergezet worden. Op de laatste twee 
woensdagmiddagen van september en de eerste woensdagmiddag van oktober 
tussen 14.00 en 17.00 uur wordt er in de ontvangstruimte een filmpje vertoond over 
het werk van de Opvang, want u weet, de dieren moeten in rust herstellen, en vooral 
niet wennen aan mensen, om teruggeplaatst te kunnen worden. Dus dichterbij dan 
het filmpje kunt u niet komen. Voor uw bijdrage aan de Opvang krijgt u op die 
woensdagmiddagen een kleine attentie. 

https://www.opvangnoach.nl/inzameling-voor-de-dieren-van-opvang-noach/


 

FEESTJE VAN JOS EN SYLVIE OOK FEEST VOOR DE BEESTENBOEL VAN OPVANG NOACH 

18-9-2018 Halle 

Lieve mensen, 
Wat zijn wij gruwelijk verwend door jullie allemaal afgelopen zaterdag! Prachtige, 
leuke en gekke cadeaus en bovenal veel bijdragen voor dierenopvang Noach. 
Meer dan € 1400 is bijeengebracht. Vandaag hebben we jullie bijdragen gebracht 
naar Petra en Toon Lesterade, die er natuurlijk heel blij mee waren. 
We zijn dankbaar voor jullie vriendschap en we hopen dat we nog vele feestjes met 
elkaar mogen vieren in de toekomst! 
Lieve groet, 
Jos en Sylvie 

Wat een prachtige verassing van 2 mooie mensen die de dieren mee laten delen in 
hun geluk, bedankt en fijne en gezellige tijd in Halle gewenst ! 
Opvang Noach. 

 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/feestje-van-jos-en-sylvie-ook-feest-voor-de-beestenboel-van-opvang-noach/


 

23 OKT 

MOYRA STAVA-MORENA PRIJS 2018 

Gewoonlijk wordt eens per jaar de naar de stichtster van de MSM-stichting 
Wilhelmina Frederika Urania Wijckerheld Bisdom genoemde Moyra Stava-Morena 
Prijs toegekend aan een instelling die zich daadwerkelijk heeft beziggehouden met 
werkzaamheden die stroken met de doelstelling van de Moyra Stava-Morena 
Stichting. 

Helaas zijn in de jaren 2016 en 2017 geen geschikte kandidaten gevonden voor 
toekenning van de MSM-prijs. 

In het voorjaar van 2018 had het bestuur van de Moyra Stava-Morena stichting een 
positieve rapportage ontvangen over de Stichting Opvang Noach te Halle. 
De doelstelling van deze stichting is het: 

“Hulp bieden aan in het wild levende inheemse diersoorten en na revalidatie terug 
naar de natuur brengen.” 

Uit de rapportage blijkt een grote betrokkenheid, een volhardend streven, een 
lastige weg maar uiteindelijk een goed resultaat. 
Gelet op deze prestatie heeft het MSM-bestuur besloten de MSM prijs 2018 aan de 
Stichting Opvang Noach toe te kennen. 

https://www.opvangnoach.nl/moyra-stava-morena-prijs-2018/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

01 NOV 

ALBAFEST 2018 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/albafest-2018/


 

DROOMPROJECT 2018. 

Halle 11-11-2018 

 
Na goed overleg met de buurvrouw die het graag wat rustiger aan wil doen kunnen 
we een stukje grond van haar kopen. 
Dit biedt voor beiden nieuwe mogelijkheden 
Een stuk van zo’n 500 m2 met opstallen grenzend aan het perceel van de stichting. 
Omdat we liever niet willen dat ze verhuist of aan een ander verkoopt (en het 
misschien gedaan is met de rust voor de dieren ) maar vooral ook omdat we hier een 
lang gekoesterde droom zouden kunnen realiseren hebben we voor de opvang wel 
oren naar dat stuk grond. Het opvangcentrum bestaat ruim 25 jaar en de stichting 
ruim 15 jaar en in die tijd hebben we veel samengewerkt met andere 
dierenorganisaties en ruim 50.000 dieren hulp geboden. Daarvoor zijn we zelfs 
onlangs koninklijk onderscheiden! Maar er valt nog steeds veel winst te behalen wat 
betreft dierenwelzijn en daar willen we ons ook graag voor blijven inzetten en zien 
hiervoor een mooie gelegenheid op het extra stukje grond. Daar zouden we een 
ruimere en betere ontvangst en noodopvang voor de dieren kunnen creëren. het ligt 
geheel aan de andere kant dan de dieren zitten ,dus de rust blijft bewaard. Verder 
zouden we er voorlichtingen kunnen geven voor dierenambulance medewerkers , 
dat doen we nu al maar dan hoeven we niet steeds wat te huren of ver van huis. 
Maar ook educatie voor jeugd – school is dan mogelijk zijn iets wat erg belangrijk is.  

https://www.opvangnoach.nl/droomproject-2018/


Als het allemaal lukt zouden we graag ook af en toe wat voor ouderen willen 
betekenen, kortom , plannen genoeg waarbij alle steun erg welkom is. 
Op het Landelijk Congres Dierenhulpverlening heeft Opvang Noach een cheque in 
ontvangst genomen van € 25.000,00 voor de realisatie van een ruimere en betere 
ontvangst en noodopvang voor de dieren en een educatie ruimte. 

Stichting DierenLot heeft in 2017 een eenmalige uitkering van de Nationale 
Postcode Loterij ontvangen. Daar profiteren natuurlijk alle dierenhulporganisaties 
van, maar hierdoor was de tijd ook rijp om een keer een groot bedrag aan één 
bijzonder project te koppelen. Alle organisaties werden in 2017 gevraagd hun 
droomproject in te dienen: een project waarin dierenwelzijn en zorg voor mensen 
hand in hand gaan. In 2017 is de eerste droomcheque naar dierenopvang Koningen 
gegaan. In 2018 zijn maar liefst 3 droomcheques uitgedeeld. Naast Opvang Noach 
hebben ook Vogelasiel de Fûgelhelling en Galecopperpark Sublime een cheque van 
€25.000,00 in ontvangst mogen nemen. 

De gewonnen prijs van Dierenlot maakt de start van ons project mogelijk , 
HARTSTIKKE FIJN en een prachtige stimulans door te gaan met al onze bezigheden 
voor de dieren en de mensen die samen leven met deze dieren. Natuurlijk zijn we er 
nog lang niet helemaal want er komt meer bij kijken om het geheel compleet te 
kunnen realiseren maar dit is een super begin! 

KORTOM IS DIT ONS DROOMPROJECT 2018 

 

 

 

 



 

KERSTMAAL. 

13-12-2018 

 
In plaats van kerstkaarten te versturen werd de Beestenboel van Opvang Noach 
verrast met allerlei voedsel en strooisel. Hartelijk dank Mariska, Remco, Jan en 
Marja. 
Wat een lief idee, de dieren zijn er super blij mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/kerstmaal/


 

OPBRENGST VAN ALBAFEST 2018 

18-12-2018 Halle 

 
Gisteren zijn we de opbrengst van Albafest 2018 wezen brengen aan Toon, Petra en 
Shakib van Opvang Noach. 
We hebben een prachtige 500 euro op weten te halen voor de stichting, en daar zijn 
we apetrots op! 
Iedereen nogmaals bedankt!! 
Wij gaan weer een poosje undercover, maar no worries, we’ll be back… 7 december 
2019: ALBAFEST! 

Prachtig weer deze mooie opbrengst voor de beestenboel van Noach op initiatief 
van de mannen. 

Hartelijk dank iedereen ! En fijne dagen 

https://www.opvangnoach.nl/opbrengst-van-albafest-2018/


 

KERSTGROET 2018 

december, 2018 

Lieve mensen, 
Zo aan het einde van het jaar met al die feestdagen past wel een nostalgisch kaartje. 
Het is niet altijd rozengeur en maneschijn, toch hebben we dit jaar hoogtepunten 
voor de stichting meegemaakt. 
Realisatie van de nieuwe uitwen locatie, koninklijke onderscheidingen, prijzen in de 
wacht gesleept voor de beestenboel, en vooral veel dieren hulp kunnen bieden. 

IEDEREEN BEDANKT DIE HIERAAN HEBBEN BIJGEDRAGEN! 

Wij wensen iedereen gezellige dagen en maak er een mooi 2019 van! 

Groetjes Toon, Petra en Shakib. 

 

https://www.opvangnoach.nl/kerstgroet-2018/

