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16-1-2020 

Bedank en sponsorzegels Jumbo Zelhem. 

 

 

Welkoop Vorden en Ans hebben een wens uit de 
wensboom in vervulling laten gaan voor Opvang Noach! 

Jumbo Hollak en alle mensen die voor ons gespaard en 
geplakt hebben heel erg bedankt ! 

 

 

 

 

 



28-1-2020 

Blij met alle steun! 

 

 

Natuurlijk zouden we niet zoveel hulp en voorlichting 
kunnen bieden aan duizenden dieren en mensen zonder 
steun van velen . Omdat we niet altijd de kans of gegevens 
hebben eenieder persoonlijk te bedanken nogmaals dank 
lieve mensen dat u ons helpt helpen. 

 

 

 

 



28-1-2020 

 

Stichting Opvang Noach kijkt terug op 2019! 

 

In 2019 zijn er voor ons heel veel hoogtepunten geweest, 
veel dieren konden weer vrijgelaten worden en veel 
hartverwarmende acties en steun van ontzettend veel 
leuke, lieve, gekke en bijzondere mensen die de opvang 
maar vooral natuurlijk de hulpbehoevende inheemse wilde 
dieren van Gelderland en omgeving een warm hart 
toedragen. Wederom dus geen rustig of saai jaar maar door 
samen werken en gulle gevers hebben we ook dat jaar zo‟n 
3500 dieren hulp kunnen bieden maar ook een belangrijke 
stap kunnen maken in duurzaamheid en toekomstplannen 
voor de opvang. Minder kosten door de geschonken 
zonnepanelen en meer mogelijkheden door de nieuwe 
ruimte. Dank aan iedereen die hier een steentje aan heeft 
bij gedragen op enige wijze. 

Natuurlijk begon 2019 met voorbereiding voor de bouw van 
de nieuwe ontvangstruimte. Daarbij kwam veel geduld, 
werklust en organisatie talent kijken maar als  dan de 
vergunning komt is alles en iedereen al meer dan paraat. 
Dat daarnaast de opvang meestal gelukkig zonder al te veel 
overlast “gewoon” door moest gaan is natuurlijk 
vanzelfsprekend. De dieren staan voorop! Wel moesten er 
wat van de inmiddels verzamelde gebruikte 
bouwmaterialen zo lang in 2 zeecontainers opgeslagen 
worden, kozijnen, plavuizen, inrichting, enz. Anders liepen 
we met de opvang van al de dieren vast omdat er van alles 
in de weg stond. De zomer was warm, de hitte was afzien 
voor mens en dier ook de hard wekende werklui zaten met 
35 graden op ‟t dak om alles in orde te krijgen maar het is 
allemaal gelukt en super geworden. De mussen, zwaluwen 



en spreeuwen kwamen met grote hoeveelheden binnen  
door de hitte en de jonge weidevogels en egels hadden 
bijna niets te eten. Het stevige houten frame van de 
vernieuwde ontvangstruimte met daarin alle verzamelde 
gebruikte bouw en aankleed materialen is een prachtige 
duurzame eenheid geworden. Waar er plaats is voor de 
dieren in de  noodopvang maar ook voor de mensen of 
dierenambulance medewerkers die de moeite nemen een 
dier te brengen. Informatie, plassen, handen wassen en wat 
drinken. En natuurlijk een mooie educatie/demonstratie 
ruimte voor voorlichtingen en lezingen. Lieve 
dierenvrienden die voor ons zegeltjes geplakt hebben, hun 
eindejaarsbonus aan Opvang Noach toedachten, spullen 
hebben verzameld, nog aanwezig kas of spaargeld gestort 
hebben enz.  zonder jullie was het allemaal niet mogelijk! 
Als afsluiting was de open dag een groot succes  ! We 
 hopen dat men ons ook dit jaar voor een dier in nood of 
andere info/vragen nog steeds weet te vinden. 

 

 

 



 

De in 2019 opgevangen dieren zijn : 9 aalscholvers, 6 
appelvinken, 1 bever,55 boerenzwaluwen, 42 bonte 
spechten, 4 boomklevers, 3 boomkruipers, 1 boommarter, 1 
boomvalk, 5 bosuilen, 15 buizerds, 6 bunzingen, 1 dassen, 
5 dodaars, 35 duiven, 82 eekhoorns, 296 eenden, 185 egels, 
125 eksters, 32 fazanten, 4 fitissen, 4 futen, 97 ganzen, 2 
geelgors, 13 gekraagde roodstaarten, 2 gele kwikstaart, 115 
gierzwaluwen, 8 goudhaan, 7 groene spechten, 6 
groenlingen, 1 grote lijster, 50 hazen, 3 haviken, 18 
heggenmussen, 1 hermelijn, 20 holen duiven,  218 hout 
duiven, 15 houtsnippen, 11 (huis)mussen, 38 
huiszwaluwen, 8 ijsvogels, 1 kanarie, 145 kauwtjes, 13 
kerkuilen, 7 kievieten, 1 koekoek, 6 kokmeeuwen,  38 
konijnen, 147 koolmezen,  2 koperwieken, 130 kraaien, 1 
kramsvogels, 4 kwartels, 15 kwikstaarten, 20 lijsters, 1 
loopeend, 2 mantelmeeuwen, 60 meerkoeten, 73 meeuwen, 
35 mezen, 169 merels, 4 mollen, 36 muizen, 182 mussen, 1 
nachtegaal, 4 ooievaars, 2 padden, 85 pimpelmezen, 38 
postduiven, 16 putters, 11 ransuilen, 2 ratten, 10 reeën, 25 
reigers, 1 rietgors, 4 ringmussen, 1 ringslang, 24 roeken, 27 
roodborsten, 11 roodstaarten, 31 scholeksters, 18 
sierduiven, 2 slechtvalken, 16 spechten, 5 sperwers, 2 
spitsmuizen, 28 spreeuwen, 1 staartmees, 6 stadsduiven, 
24 steenmarters, 11 steenuilen, 1 steltloper, 1 stern, 1 
taling, 5 tjiftjaffen, 6 torenvalken, 69 tortelduiven, 3 
veldmuizen, 35 vinken, 89 Vlaamse gaaien, 12 vleermuizen, 
10 vliegenvangers, 16 vossen, 28 waterhoenders, 1 
waterrallen, 1 wezels, 11 winterkoninkjes 3 wild zwijnen, 2 
zanglijsters, 2 zeemeeuwen, 1 zilver reiger, 4 
zilvermeeuwen,  45 zwanen, 10 zwaluwen, 1 zwarte 
roodstaart, 2 zwartkoppen, en 1 zwartkopmees. 

 

 



 

25-2-2020 

 

Animal Care. 

 

Na 27 jaar houdt Animal Care op te bestaan, 25 jaar 
geleden in Silvolde kon de opvang al een beroep op hen 
doen indien nodig. Als afscheidscadeau kregen we met de 
opening een waardecheque van maar liefst € 4.000,00 te 
besteden bij ‟t Anker voor hout/materialen voor hokken en 
onderhoud. HOE GEWELDIG IS DAT ! 

 

 

 



1-3-2020 

 

Educatie gestart! 

 

We zijn gestart met het voorlichten en kennis delen in ons 
nieuwe educatie centrum. Heeft u interesse, mail naar 
info@opvangnoach.nl Voor dit voorjaar zijn er nog naar 
enkele data vrij. 

 

 

 

 

 

 



20-5-2020 

 

Verschrikkelijk! 

 

Boswachter woedend omdat honden een ree tijdens 
geboorte kalfje de dood injagen: „Verschrikkelijk‟ 

DOORWERTH/OOSTERBEEK – Een reegeitje heeft 
maandagavond tijdens de geboorte van een kalfje de dood 
gevonden nadat loslopende honden jacht op het diertje 
hadden gemaakt. ,,De pootjes van het reekalfje staken er al 
uit. Verschrikkelijk. Ik ben zeer ontdaan”, zegt boswachter 
Ben Oosting. 

 



24-5-2020 

Hallo Dierenvrienden. 

Even snel een berichtje tussen het voeren door. Het is al 
sinds de corona crisis extra druk in de opvang . Mensen 
hebben meer tijd om te wandelen, tuinieren enz. Ze zien nu 
(nog meer) hoe mooi Nederland is met al zijn bewoners, 
mens en dier. Dus geen tijd voor andere dingen en ‟t kan 
ook zijn dat mensen wat langer op een berichtje over hun 
gevonden dier moeten wachten. 

 

 

Vanmorgen deden we een bizarre vondst voor de deur. 
Blijkt wel dat niet iedereen onze fauna waardeert. Dit zegt 
meer over de geestelijke toestand van de dader dan die van 
ons en we zullen ons dan ook ondanks de grote drukte 
blijven inzetten voor ELK dier dat hulp nodig heeft. Warme 
groet, blijf gezond en zorg met plezier voor mens en dier! 

 



18-9-2020 

Wensenlijst. 

Vaak vragen mensen waarmee kunnen we jullie helpen? 
 Als  vrijwilligers organisatie zijn we geheel afhankelijk van 
giften en donaties maar ook op een andere manier kan er 
steun gegeven worden. Elk jaar is er in het najaar een 
inzamelactie, dit jaar vanwege de corona geen inzamel 
middagen helaas maar men kan de spullen naast de nieuwe 
ontvangstruimte onder het afdak plaatsen bij de 
picknicktafel . Vanaf half september tot half oktober (maar 
ook later blijven spullen welkom).  Daar staat ook een 
kleine attentie voor de grote of kleine verzamelaars en men 
kan koffie of thee pakken in de ontvangstruimte en daar 
even rondkijken. Gezellig wandelen in de natuur en dan 
eten rapen voor de dieren van Opvang Noach. Welkom zijn 
walnoten, tamme kastanjes, eikels, beukennootjes, 
hazelnoten, dennenappels,  maïs, appels, peren, wortelen. 
Liever niet actief inzamelen dit voer kunnen we altijd goed 
gebruiken: div. duiven zaad, watervogelgraan -voer, 
gemengde granen, gemende zaden, knaagdiervoer, 
kruidenhooi, universeel voer , sivostart, zonnepitten, 
doppinda's, meelwormen enz. Kattenvoer nat en droog. We 
hebben zoveel diersoorten dat alles bijna wel welkom is, 
we voeren van regenworm tot vis en groenten. We 
gebruiken in de verblijven in de eerste opvang ook veel 
handdoeken en washandjes  daarnaast is fleece ook erg 
welkom. In de kleding container van Dierenlot mag allerlei 
bruikbaar textiel en kleding, alles behalve kussens en 
dekbedden, deze gebruiken wij namelijk niet en kunnen we 
ook niet inleveren. We krijgen geld voor de dieren voor de 
opbrengst per kilo van de kleding. Het mag ook in zakken 
in of bij de eerste opvang gezet worden. Bij vragen bel of 
mail gerust we zijn erg blij met uw hulp. De zegels van 
Jumbo Hollak leveren ons ook een mooi bedrag op dus 
heel blij mee! Mocht iemand het leuk vinden in de vrije tijd 
vogel- egel- eekhoornhuisjes te maken die we voor 't goede 



doel aan de man kunnen brengen, zou dat leuk zijn! Voor 
de winterperiode zijn(oude) mokken en kopjes van harte 
welkom om te vullen voor de vogels. Kortom iedereen kan 
wel iets voor de dieren in de opvang betekenen,  alvast 
bedankt namens de beestenboel. 

 

 

 

 

 

 

 



19-9-2020 

Pak An! 

Dit raakt mij…. DIEP! 

Bij opvangcentrum Noach In Halle vangen wij op vrijwillige 
basis jaarlijks momenteel zo'n 3500 tot 4000 inheemse 
wilde dieren op die vaak direct of indirect door menselijk 
handelen in de problemen zijn gekomen. Onlangs brachten 
ze in de opvang een rode wouw, voor de 2e keer in mijn 
leven had ik zo'n prachtexemplaar in mijn handen en 
wederom was ook deze aangeschoten, dit raakt mij…. 
DIEP. 

Het raakt mij. 

Waarom kunnen we niet alleen schieten als 't echt nodig is, 
iets minder vlees eten, wat meer respect hebben voor alles 
wat leeft, vaker de auto laten staan iets minder luxe of 
afgunst en iets aardigs doen voor iemand, de honden niet 
overal loslaten lopen en proberen geen rommel achter te 
laten in de natuur, minder gif te gebruiken. Waarom niet 
iets minder haast maar wat vaker tevreden, laat een plekje 
in tuin of land ongerept zodat dieren daar kunnen schuilen 
of voedsel kunnen vinden. Doe geen dingen (bij mens en 
dier) waar jezelf ook niet blij van zou worden, een beetje 
rekening houden met al wat leeft, te beginnen bij onszelf en 
niet altijd gaan voor gewin en gemak. 

Inzamelactie 

In het najaar starten we altijd een inzamelactie voor de 
dieren. Groot en klein kan een bijdrage leveren door 't 
rapen van eikels, walnoten, tamme kastanjes, appels, 
dennenappels, beukennootjes maar ook maïs is van harte 
welkom. Ook van binnenshuis zijn spullen bruikbaar zoals 



fleece, handdoeken, washandjes en bruikbare kleding in 
zakken waarvoor we een vergoeding van Dierenlot krijgen. 

Vanwege de corona kunnen mensen onder 't afdak van de 
nieuwe ontvangst/educatie ruimte bij de picknicktafel het 
verzamelde neerzetten. Er staat een kleine attentie voor 
klein en groot en de ontvangstruimte is open om een kijkje 
te nemen of pak rustig een kop koffie /thee. Ook na half 
oktober blijven spullen welkom. 

 

 

 

 

 

 

 



Tip 

Raak een dier in de natuur niet aan of neem het zomaar 
mee, niet alle dieren die je alleen tegenkomt zijn verlaten. 
Bel eerst het opvangcentrum om te overleggen of ingrijpen 
wel noodzakelijk is. Ons nummer is 06-12526768 Geef het 
gevonden dier geen voedsel maar zet het donker en rustig 
zo nodig warm weg en breng het z.s.m. naar de opvang. 

Helpen? 

De stichting is volledig afhankelijk van giften en donaties 
omdat wij vanuit de overheid geen financiële steun 
ontvangen. Wilt u helpen? Kijk voor meer informatie op 
www.opvangnoach.nl. 

Petra Lesterade, (53), moeder van Shakib, dierenverzorger 
en samen met Toon manusje van alles bij Stichting Opvang 
Noach in Halle. Ze heeft een hekel aan onrecht en 
onverschilligheid en strijd voor dierenwelzijn en een 
netwerk waarin voor elk hulpbehoevend dier een goede 
plek beschikbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24-10-2020 

Laat niet(s) achter ! 

 

Al wandelend kwamen we al steeds meer overal 
mondkapjes tegen, maar ook langs de grote wegen. Zagen 
nu ook deze foto's voorbij komen. Mondkapjes als gevaar 
voor dieren net als ander zwerfafval zoals blikjes en 
(vis)draad. de boodschap dus LAAT NIET(S) ACHTER ! 

 

 



30-10-2020 

 

Welkoop Silvolde bedankt! 

 

Diverse diervoeders en dierbenodigdheden werden 
vandaag door de Welkoop medewerker voorgereden. 

 

 

 

HARTSTIKKE GOED! 

 

 



1-11-2020 

WIN WIN!!!! 

Houd afstand maar blijf betrokken! 

Lieve mensen, 

Ik loop al dagen te mijmeren over de Christmas Challenge 
van DierenLot. Hoe kunnen we voor onze opvang zo aan 
het eind van het jaar nog wat nodige extra centen generen 
en er ook nog een extra goed gevoel aan verbinden. 

Denk het gevonden te hebben, aangezien diverse 
braderieën, benefietconcerten enz. niet door konden gaan 
lopen goede doelen veel inkomsten mis. Opvang Noach 
ook. Ook konden we geen gezellige middagen voor 
ouderen organiseren. 

Daarom dit idee: Voor elke € 2,50 die men o.v.v. WIN WIN 
stort op reknr. NL04 RBRB 0983 1972 96 t.n.v. Opvang 
Noach zorgen wij dat een eenzame oudere bijvoorbeeld in 
een verpleeg of verzorgingstehuis een mooie ansichtkaart 
met dieren krijgt van Opvang Noach. € 2,50 = 1 krt. € 10,00 
= 4 krt. Dus een echte WIN WIN situatie. 

Extra inkomsten voor de dieren en wat aandacht voor de 
eenzame mens. Doe mee en zorg met plezier zo voor mens 
en dier! 

          



1-11-2020 

Welkom bij The Christmas Challenge. 

Doe óók mee met: The Christmas Challenge! 

Kom in actie om zoveel mogelijk geld op te halen voor de 
dieren in nood. Er zijn verschillende mogelijkheden om 
mee te doen. 

Alle lokale en regionale dierenhulporganisatie verdienen 
steun. Met de Christmas Challenge kun je dan ook voor 
elke dierenhulporganisatie in actie komen. Kijk eerst of de 
dierenhulporganisatie uit jouw buurt al meedoet aan The 
Christmas Challenge en sluit je aan bij het actieteam. 

Kom in actie voor jouw lokale dierenhulporganisatie. 

 

 

 

 

 

 



29-10-2020 

 

De eerste 150 kaarten aan het schrijven, wat fijn dat het zo 
goed gaat ! 

 

 

 

 

 

 

 



10-11-2020 

Christmas Challenge succes!!! 

Inmiddels hebben de bewoners van verzorging en 
verpleeghuizen in Zelhem, Hengelo, Gaanderen en 
Hummelo naast nog wat andere allemaal al een kaartje 
gehad. 

Reacties waren o.a. zo attent, wat lief, goed bezig, mooie 
kaart. 

Maar we zijn er nog lang niet, dus doe mee voor mens en 
dier !  

 

Vandaag 19-11 zijn er al in totaal ruim 750 kaarten bezorgd 
bij verzorgingstehuizen in o.a. Silvolde en Terborg. 

 

 



 

3-12-2020 

 

LIONS Club Doetinchem MERCI ! 

 

Heel erg blij zijn we met de ondersteuning van de LIONS 
Club Doetinchem d.m.v. folder en educatie materiaal. 

 

 

 

 

 

 



6-12-2020 

Ruim 1000 kaarten ! 

Inmiddels zijn er ruim 1000 kaarten bezorgd bij ouderen en 
diverse zorglocaties in de omgeving. 

Dus we hebben al veel mensen blij gemaakt samen. 

Hartelijk dank voor uw deelname. 

Tot 10 december kunt u nog mee doen aan deze actie, dan 
brengen Toon en Shakib de cheque naar Dierenlot die het 
dan met een bedrag van max. 2500 euro verdubbelt, wat 
een mooie opbrengst voor de dieren oplevert. 

Maar ook na deze periode blijft uw steun van harte welkom 
en ook zeer nodig. 

Zonder uw hulp kunnen wij de ongeveer 4000 dieren per 
jaar niet helpen, nu maar ook in de toekomst. Zoals u 
waarschijnlijk wel weet doen we alle op geheel vrijwillige 
basis en werken we hard aan 't opvangcentrum zodat nu 
maar ook in de toekomst er altijd een plek zal zijn waar de 
inheemse wilde dieren terecht kunnen voor hulp. 

Samen voor elk dier !!! 

                 



14-12-2020 

VERRASSING ! 

Wat heerlijk dat we soms zo maar verrast worden voor de 
dieren, ditmaal kwam het voer van: 

Royale Canine 

Nestle Purina 

Dierenlot 

Welkoop Hengelo (G) 

 

 

 

 

 

 



24-12-2020 

HEEL BLIJ !!!! 

Ingrid mag elk jaar van haar werkgever SIDN een goed doel 
sponsoren en hoe blij zijn wij dat de keuze dit jaar op de 
dieren van Opvang Noach is gevallen. 

 

 

 

 



26-12-2020 

€ 2.613,00 

Inmiddels hebben Toon en Shakib verkleed als vos en kraai 
een cheque t.w.v. € 2.613,00 naar DierenLot kunnen 
brengen voor de Christmas Challenge. En er zijn ruim 1000 
kaarten bezorgd! 

Aan deze actie meedoen kan nog t/m 31 december. 

 

Maar ook in 't nieuwe jaar hebben we uw steun hard nodig 
om de duizenden dieren te helpen. 

 

 



Hi Toon, Petra en Shakib, 

Wat waren er dit jaar veel ludieke acties om de cheque van 
The Christmas Challenge te presenteren! Het viel niet mee 
om een winnaar aan te wijzen maar na een lang, officieel 
juryberaad is er toch een top 3 samengesteld. 

 

Helaas staan jullie niet in de top 3, maar niet getreurd! 
Zoals we al eerder hebben aangegeven waren er dit jaar 
ook riante troostprijzen te winnen en jawel met jullie 
ludieke actie hebben jullie een bedrag van € 500,- 
gewonnen voor jullie organisatie, Opvang Noach. 

 

Van harte gefeliciteerd!!! 



30-12-2020 

Binnenste Buiten. 

Seizoen 2020 - Aflevering 179 van 322 - KRO-NCRV 

Barbara Termorshuizen valt in 2009 als een blok voor het 
charmante grachtenpandje, mét stadstuintje, midden in het 
centrum van Delft. Het karakteristieke pand uit 1906 is ook 
nog eens ruim genoeg voor haar atelier. * Sharon maakt 
pastinaakfrietjes met gebakken kabeljauw en 
wittewijnsaus. Geen betere manier om het oude jaar 
feestelijk af te sluiten. * Inheemse wilde dieren die gewond 
zijn geraakt, worden door het echtpaar Petra en Toon 
Lesterade uit Halle opgevangen en verzorgd. Zodra het kan 
worden ze weer teruggezet in de natuur. 

Datum Do 31 december 2020 

Tijd 18:35 tot 19:10 

Zender NPO 2 

 



31-12-2020 

Een liefdevol en betrokken 2021 toegewenst! 

Voor Opvang Noach was het bijzonder aanpoten in 2020, 
mensen waren veel thuis en in de natuur en dat  leidde tot 
een top drukte boven op het seizoen met de meeste jonge 
dieren. Uiteindelijk zo'n 500 dieren meer dan het jaar 
daarvoor om te verzorgen. Twee keer zo  veel telefoontjes 
en mailtjes. Gelukkig hebben we het allemaal gered en zijn 
we vooral blij dat we er in Halle samen gezond door heen 
gekomen zijn afgelopen jaar. Een lieve vriendin van ons 
ook erg begaan met dieren kreeg een zeer slecht bericht en 
velen hebben dierbaren verloren. Dan kun je beter de 
tanden op elkaar zetten en hard moeten werken, en ook al 
worden  "onze " oudjes ouder, ze zijn er nog. Wel hopen we 
dat de mensen nu extra genieten van de natuur en het 
belang daarvan inzien. Als we willen blijven genieten van al 
dat moois om ons heen zullen we er met meer respect mee 
om moeten gaan. Dus hopelijk komt er meer rem op o.a. 
overal loslopende huisdieren, zwerfafval, intensieve 
landbouw- veeteelt, gif gebruik, bomen kap, plezierjacht en 
ga zo maar door. We kunnen allemaal een steentje bijdrage 
voor nu en later! 

 

Een liefdevol en betrokken 2021 toegewenst! 



31-12-2020 

SAM de goede doelen winkel. 

Beste Toon en Petra, 

2020 was een heel bewogen jaar voor iedereen. Het 
verheugd ons om toch nog te kunnen vertellen, dat we 
ondanks een sluiting van drie maanden in het voorjaar 
i.v.m. het Corona virus, een bedrag hebben kunnen 
reserveren voor een aantal “goede doelen”. En jullie 
stichting is er een van. 

1000 euro het bedrag dat we gaan doneren. 

Met vriendelijke groet, 

Karen Derksen 

Secretaris SAM de goede doelen winkel. 

 

 


