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25-1-2021 

Hartelijk dank voor iedereen die geholpen heeft ! 

Bij Opvang Noach in Halle hebben we mede dankzij uw donatie in 2020 zorg kunnen bieden 

aan ruim 3950 dieren. Hartelijk dank iedereen die geholpen heeft d.m.v. een gift, voedsel, 

kleding, handdoeken enz.  Samen maken we het verschil en kunnen we een steentje 

bijdragen aan het respectvol omgaan met (inheemse wilde) dieren. 

Hart verwarmende reacties waren er naar aanleiding van de uitzending van Binnenste Buiten, 

maar ook de bijna  1100 kaarten die we bezorgden in verband met de Christmas Challenge bij 

onze ouderen in de omgeving zorgden voor veel waardering en vreugde. Plezier voor mens en 

dier, in harmonie en respect voor elkaar en onze natuurlijke omgeving we gaan er ook in 2021 

weer  voor. 

Bijgevoegd de lijst met dieren die afgelopen jaar verzorgd zijn aan de Aaltenseweg 21a in 

Halle.  

De in 2020 opgevangen dieren zijn : 12 aalscholvers, 1 agapornis, 6 appelvinken, 1 

bever,55 boerenzwaluwen, 63 bonte spechten, 10 boomklevers, 2 boomkruipers, 7 

boommarters, 1 boomvalk, 1 bosuil, 31 buizerds, 7 bunzingen, 6 dassen, 2 dodaars, 12 

duiven, 93 eekhoorns, 324 eenden, 270 egels, 158 eksters, 28 fazanten, 3 fitissen, 10 futen, 

169 ganzen,  16 gekraagde roodstaarten, 3 gele kwikstaarten, 120 gierzwaluwen, 7 

goudhanen, 1 goudvink, 15 groene spechten, 9 groenlingen, 4 grote lijsters, 74 hazen, 4 

haviken, 29 heggenmussen, 17 holen duiven,  217 hout duiven, 19 houtsnippen, 23 

(huis)mussen, 29 huiszwaluwen, 17 ijsvogels, 1 Kaapse eend, 217 kauwtjes, 2 kikkers, 1 

keep, 8 kerkuilen, 3 kievieten, 1 koekoek, 6 kokmeeuwen,  75 konijnen, 171 koolmezen,  

8 koperwieken, 133 kraaien, 2 kramsvogels, 1 kuifmees, 4 kwartels, 17 kwikstaarten, 15 

lijsters, 1 lepelaar, 1 mantelmeeuw, 68 meerkoeten, 54 meeuwen, 33 mezen, 240 merels, 

2 mollen, 25 muizen, 240 mussen, 1 nachtegaal, 6 ooievaars, 1 patrijs, 69 pimpelmezen, 

45 postduiven, 7 putters, 6 ransuilen, 1 ratten, 3 reeën, 29 reigers, 1 rode wauw, 2 

ringmussen, 3 ringslang, 33 roeken, 44 roodborsten, 10 roodstaarten, 31 scholeksters, 18 

sierduiven, 6 slechtvalken, 10 spechten, 2 sperwers, 3 spitsmuizen, 41 spreeuwen, 1 

staartmees, 6 stadsduiven, 33 steenmarters, 10 steenuilen,  2 sternen, 3 tjiftjaffen, 24 

torenvalken, 70 tortelduiven, 34 vinken, 1 visdief, 58 Vlaamse gaaien, 12 vleermuizen, 5 

vliegenvangers, 8 vossen, 27 waterhoenders, 2 waterrallen, 5 wezels, 26 winterkoninkjes 

2 wilde zwijnen, 3 zanglijsters, 1 zilvermeeuw,  34 zwanen, 4 zwaluwen, 1 zwarte 

roodstaart, 1 zwarte specht, 6 zwartkoppen, en 1 zwartkopmees. 



 

Voorlopig zullen we als een van de weinige dingen ons geluk nog steeds buiten in de natuur 

kunnen zoeken. Geniet ervan maar wees er ook zuinig op. Inmiddels hebben we namelijk al 

weer de eerste jonge haas binnen die door een loslopende hond is gepakt. Als we willen 

blijven genieten zullen we meer rekening met de natuur moeten houden, zodat planten en 

dieren daar nog een plekje houden om veilig te groeien. 

Ook in 2021 hopen we op uw steun. We waarderen uw hulp enorm. 

Van onze nieuwe ontvangstruimte en noodopvang is dus al veel gebruik gemaakt. De educatie 

en voorlichting in groepen staat noodgedwongen helaas op een laag pitje. Maar daar gaan we 

zeker mee door en als het kan weer volop er tegen aan. Want dat draagt bij tot betrokkenheid, 

respect en dierenwelzijn. Hoewel 't eventjes wennen was rijden we inmiddels met veel plezier 

elektrisch door Gelderland. Als je even weet hoe het allemaal werkt dan wil je niet meer 

anders!  Mochten er nog vragen zijn, we zijn altijd te bereiken op 06-12526768 of via onze 

vernieuwde site. Daarop staat ook veel informatie en geven we diverse tips. 

 

 



28-1-2021 

SAM de goede doelen winkel. 

Terborg, 28 Januari 2021. 

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. 

  

We blijven het bijzonder vinden dat mensen ons helpen ons doel te verwezenlijken ! 

Zonder u allen zouden wij niet die duizenden hulpbehoevende dieren per jaar kunnen 

verzorgen , revalideren en weer vrijlaten. 

Hartelijk dank dit maal aan alle vrijwilligers van de goede doelen winkel  SAM ! 

 

 



26-2-2021 

Dierenleed ! 

De kou zorgt voor veel dierenleed, elke dag meer dan 10 dieren zeker die binnenkomen en 

verzorging / eten nodig hebben. Van pasgeboren haas tot bever en van musje tot ooievaar. 

Zelfs al een piepjonge steenmarter. 

Kortom de couveuses, warmte lampen binnen en buiten en alle verblijven raken gevuld met 

allerlei pluimage. 

Wat een drukte, maar goed dat er na het weekend een dooiperiode aankomt voor de 

beestenboel! 

 

 

 

 



14-5-2021 

ABRI VOOR DIEREN.                                                              
Nieuwsbrief Abri voor Dieren - Mei 2021 

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Stichting Abri voor Dieren en is gericht aan iedereen 

die belangstelling heeft in het werk van de stichting, met geen andere doelstelling dan het 

onderhouden van de contacten. Verschijnt 2x per jaar. 

Introductie 

De nalatenschap van Kees en Trees Paap stelt ons in staat heel veel projecten te ondersteunen 

die als doelstelling hebben dieren een dierwaardiger bestaan te geven. In de loop van de 

afgelopen drie jaar hebben wij al tal van projecten, groot en klein, van diverse pluimage en op 

meerdere plaatsen in de wereld, financieel kunnen helpen. 

In deze nieuwsbrief lichten wij -weer- een aantal organisaties toe die wij hebben mogen 

ondersteunen. Niet alleen om het verhaal of de waardering van de bijzonder gemotiveerde 

mensen erachter, maar ook om iedereen die te maken heeft met of weet heeft van soortgelijke 

stichtingen of projecten te enthousiasmeren of over de drempel te helpen om een aanvraag te 

doen. 

 



09-6-2021 

De ‘kraamkamer’ van de natuur is extra kwetsbaar. 

AALTEN - Nu het Aaltense Goor midden in de ‘kraamtijd’ zit, krijgt boswachter Dirk 
van den Brink hulp van de politie. Gezamenlijk treden ze op tegen loslopende honden en 

crossers. 

Jonge vogeltjes in nestjes, bambi's die nog met knikkende knietjes rondlopen en kleine 

konijntjes die vrolijk door het veld springen; de natuur in het Aaltense Goor barst in deze 

periode als het ware uit haar voegen. 

De grootste bedreiging voor al het jonge grut is volgens de boswachter overduidelijk.  ,,Dat 

zijn de loslopende honden, absoluut. Die hebben gewoon dat jagers-instinct, en gaan achter de 

dieren aan. Je leest helaas steeds vaker over loslopende honden die reetjes, dassen of konijnen 

doodbijten”, verzucht Van den Brink. 

Het probleem van de loslopende honden speelt volgens de boswachter het hele jaar, maar 

wordt groter in de 'kraamtijd‟ van de natuur. ,,Je ziet nu overal jonge reetjes en jonge 
vogeltjes. Die zijn natuurlijk extra kwetsbaar. Zo'n pasgeboren reetje bijvoorbeeld, dat blijft 

liggen op de plek waar zijn moeder hem neerlegt en blijft daar ook liggen. Het rent nooit weg, 

ook niet als er dus een hond aankomt.” 

 

 



Niet alleen honden, maar ook mensen het probleem 

Overigens zijn het niet alleen de honden die een probleem vormen. ,,Wildcrossers zorgen er 

bijvoorbeeld voor dat dieren opgeschrikt raken. Ook mensen hebben soms de neiging om zo'n 

jong reetje te verplaatsen; dat moet je dus eigenlijk echt niet doen. De geur die je daarmee 

afgeeft kan de moeder wantrouwig maken. Blijf gewoon uit de buurt, op de paden en met een 

aangelijnde hond.” 

En als mensen dat niet doen? ,,Dan zullen we daar tegen optreden. We gaan de komende 

weken samen met politieagenten op pad het Aaltense Goor in, om extra te controleren. 

Normaal gesproken doen we dit met een boa, maar we hebben maar één boa beschikbaar die 

eigenlijk in heel de Achterhoek ingezet wordt. De politie kreeg zoveel meldingen van drukte 

in de natuur binnen de laatste tijd, dat ze aanboden om ons een handje te helpen.” 

Voor nu helpt de politie alleen in het Aaltense Goor, maar als het aan Van den Brink ligt, 

wordt de actie uitgebreid. ,,Hopelijk gaat dit straks bij meerdere politiekorpsen rond en komen 

er meer mensen in actie. Want met één boa kunnen we niet in alle natuurgebieden tegelijk 

zijn.” 

Wij als wildopvang kunnen het alleen maar beamen, elke dag komen er opgejaagde en 

daardoor gewonde of gebeten dieren binnen. 

Daarbij komt dat als we zelf even aan de wandel gaan (met aangelijnde hond ) het overal 

hetzelfde liedje is, hoeveel bordjes er ook staan van alleen toegestaan met aangelijnde 
hond, men lapt ieder verzoek aan de laars helaas . Halle 12 juni 2021, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12-6-2021 

DRUK !!!!!!!!!!! 

Beste mensen, 

 

Het is weer erg druk in de opvang, volop jonge en gewonde dieren. Iedereen is buiten met dat 

mooie weer en ook onze huisdieren, dus aanpoten geblazen. Terwijl de vermoeidheid 

toeneemt en 't lontje soms wat korter wordt is 't ook genieten en vertederd raken door dier én 

mens. Hoewel er veel nare dingen de dieren worden aangedaan of overkomen zijn er ook veel 

mensen betrokken bij de fauna in Nederland. We bikkelen nog even door. Mensen die naar 

het welzijn van een gebracht dier informeren zullen helaas wat langer op antwoord moeten 

wachten. 

 

 

 



15-9-2021 

 

Ja, het is weer zover. 

Opvang Noach heeft een nieuwe (winter) voorraad natuurlijk voedsel nodig. We zoeken 

liefhebbers van de natuur en het buiten leven om de inheemse wilde dieren die in de 

problemen zijn gekomen een handje te helpen. 

Op het verlanglijstje van de dieren staan: walnoten, maïs, appels, hazelnoten, tamme 

kastanjes, eikels, dennenappels en beukennootjes. 

Dus raap, pluk, verzamel en breng het naar het inzamelpunt aan de Aaltenseweg 21a in Halle. 

Daar staat een kleine attentie klaar. Wel graag gesorteerde eikels omdat we het drogen en 

opslaan voor het aankomende jaar met waarschijnlijk wel weer een 4000 dieren die er (erg) 

blij mee zijn. 

Verder is natuurlijk ook al het andere diervoer van harte welkom! Alle soorten zaad, 

kattenvoer nat en droog. Er is bijna geen soort voedsel dat niet van pas komt hier. 

Er staat nog steeds een kleding container voor goede gebruikte kleding en schoeisel. waarvan 

de opbrengst ook de dieren ten goede komt en vliegen de handdoeken en fleece er doorheen. 

Op 2 en 3 Oktober het weekend voor dierendag worden er tussen 11:00 uur en 15:00 uur 

informatiefilms getoond over de opvang en kunnen kids wat kleins maken dus gezellige 

leerzame uurtjes. 

We zijn ook weer gestart met de educatie. 

Wie weet tot ziens aan de Aaltenseweg en alvast bedankt namens de beestenboel. 

Groetjes, 

Toon, Petra en Shakib. 

 

 



27-11-2021 

Verrassingen voor Opvang Noach 

 

Het blijft bijzonder dat veel mensen ook dit jaar zich druk gemaakt hebben een nieuwe 

voorraad voedsel voor de inheemse wilde dieren aan te leggen. 

Op het inzamelpunt aan de Aaltenseweg was het telkens een verrassing, een emmertje eikels, 

een vuilniszak maïs, dozen vol walnoten enz. 

Nu de voorlichtingen weer konden starten hebben enkele klassen van de Dorpsschool uit 

Halle werkelijk een prachtige inzamelactie gehouden . 

Toen ze langskwamen voor de educatie brachten  ze van alles mee voor de dieren. 

ZO FIJN !!!! 

Volgende maand verdubbeld Dierenlot weer de actieopbrengst / donaties voor beestachtig 

goede doelen. 

Heeft er iemand nog een goed idee voor een bijzondere actie voor de beestenboel van 

Opvang  Noach neem dan deel  aan de Christmas Challenge ! 

Naast klassen uit Halle zijn er een heel stel dierenambulance medewerkers uit Gelderland en 

Twente geweest op de voorlichtingsavonden. 



Ook de DAR die de dierenambulance in deze regio heeft overgenomen was met een heel stel 

medewerkers aanwezig. 

 

We hopen in de toekomst nog veel in harmonie te blijven samenwerken zodat we met z'n 

allen zoveel mogelijk dierenleed kunnen voorkomen of verhelpen. 

  

Nogmaals hartelijk dank iedereen , Opvang Noach 

       

  

 



27-11-2021 

Doe mee met digitale collecte Dierenhulp! 

 

In de periode van 25 september tot en met 4 oktober houdt DIERENLOT de digicollecte 

Dierenhulp. In die periode zullen zij al het geld wat binnenkomt voor de organisaties 

verdubbelen! 

Dit doen ze tot een maximum van € 2.500,00 per organisatie met een maximum van € 
250.000,00 totaal voor alle organisaties. 

Je kunt net als Carla of Karin een collectebus aanmaken of help haar collectebus te vullen. 

  

Ik collecteer omdat: 

Deze stichting alles op vrijwillige basis doet, en meer dan 4000 inheemse wilde dieren per 

jaar opvangt. En ik vind dat alle dieren die hulp nodig hebben( vaak door toedoen van de 

mens) die moeten kunnen krijgen. Wat voor een dier het dan ook is, en dat vind deze deze 

stichting ook. 

 

 

 

 



27-11-2021 

 

DigiCollecte 2021 DierenLot geweldig succes. 

Beste Opvang Noach, 

  

Mede dankzij jullie is deze eerste editie van de DierenLot digicollecte  een geweldig succes 

geworden. 

Uiteindelijk is er een enorm bedrag opgehaald (€3.200,80) voor de dieren in nood voor jullie 
organisaties! 

Heel hartelijk dank voor jullie enthousiaste deelname! 

Heel veel succes met jullie goede werk voor de dieren. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 



22-12-2021 

 

V.V.V. erg belangrijk! 

Het opvangen van inheemse wilde dieren doen we natuurlijk om ze een 2e kans te bieden en 

weer vrij te laten in de natuur. 

We proberen het verblijf in de opvang zo goed mogelijk aan te passen aan de behoefte van de 

dieren. 

Daarbij moet ook zoveel  mogelijk stress voorkomen worden bij verblijf, vervoer en 

verzorging. 

De kisten die we aanvroegen bij Stichting Dierenlot dragen daar zeker aan bij. 

Schuilgelegenheid en donker en rustig vervoeren zijn waanzinnig belangrijk. 

Hartelijk dank iedereen die dat mogelijk maakt en de dieren een warm hart toe draagt. 

 

 

 

 

 

 



22-12-2021 

Noodfonds Stichting Dierenlot 

 

Het opvangcentrum in Halle heeft zo'n 35 verschillende verblijven die over een groen 

aangeplant perceel verspreid staan. Echt natuurlijk dus. 

Dat is fantastisch voor de dieren alleen kan er soms bij heftige natuurverschijnselen zoals 

storm en windvlagen dan schade ontstaan aan de verblijven zoals op 21 oktober jl. in Halle. 

Wat zijn we blij met het Noodfonds van Dierenlot die ons steunt bij dit soort onvoorziene 

uitgaven voor de dieren. 

Toen er een aantal bomen zijn omgewaaid en er diverse panelen en onderdelen van het 

dassenverblijf beschadigd zijn konden we dus op vergoeding rekenen. 

Een pak van ons hart. 

 



22-12-2021 

Op naar 2022 ! 

Dit jaar hebben we helaas bijzonder dierbare mensen verloren, alle 4 op hun eigen manier 

betrokken bij Opvang Noach. 

                                                            KARIN VISSER 

                                                            JAN LESTERADE 

                                                            BERTUS KOBES 

                                                            BERTUS RIETMAN 

We hebben hen kunnen vergezellen in hun laatste levensfase wat erg waardevol maar ook 

heftig is. 

Wat rest zijn waardevolle herinneringen en een groot gemis. 

Ze zouden niet anders willen dan dat we doorgaan en de schouders eronder blijven zetten. 

Daarom toch een kerst en nieuwjaarswens voor dier en medemens. 

                    PLUK DE DAG EN OP NAAR 2022 VOL LIEFS EN VEEL POSITIEFS. 

 

 

 



23-12-2021 

DIERBAAR ! 

 

Welkom bij The Christmas Challenge 

Ook dit jaar kun je weer in actie komen voor je eigen dierenhulporganisatie in de weken voor kerst. 

Na het startjaar 2019 en het coronajaar 2020 wordt deze editie grootser dan ooit! Wij ontvangen alle 

organisaties en hun ludieke acties heel graag op het Christmas Station in Arkel tussen 13 en 23 

december! 

 

Is de natuur jouw ook zo dierbaar ?! Doneer dan wat je kunt missen aan St. Opvang Noach. Waarom? 

In 2021 was de druk enorm hoog in Halle . Collega asielhouders deden hun deuren dicht en anderen 

stelden de opvang van inheemse wilde dieren nog uit. Verdrietig genoeg verloren we ook 4 

dierbaren. Natuurlijk zijn er altijd lichtpuntjes zoals de samenwerking met de dierenambulances om 

zoveel mogelijk dierenleed te voorkomen . Wij gaan door …onze fauna is ons dierbaar ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24-12-2021 

 

WEER HEEL BLIJ !!!! 

 

 

 

 

 

Ingrid mag elk jaar van haar werkgever SIDN  https://www.sidn.nl  een goed doel sponsoren en hoe 

blij zijn wij dat de keuze weer dit jaar op de dieren van Opvang Noach is gevallen. 

 

 

 

 

 



30-12-2021 

ENORM BEDANKT, SAM de Goede Doelen Winkel. 

 

Beste Toon en Petra, 

 

 Aan het einde van het jaar hebben we na overleg met onze vrijwilligers besloten om jullie weer een 

donatie te geven. 

Jullie beestenbende ligt ons na aan het hart (jullie trouwens ook). 

Ik heb weer een bijlage meegestuurd met een “cheque” van € 1000,00. 

We weten zeker dat jullie weer een mooie bestemming hiervoor gaan vinden. 

We zouden het fijn vinden dat jullie dit ook weer op jullie site vermelden. Dit is altijd leuk voor onze 

klanten. 

Zij weten dan dat door de aankoop van spullen in onze winkel het verdiende geld naar een mooi doel 

gaat. 

Namens ons allemaal wensen wij jullie een fijne kerst en een mooi nieuwjaar. 

Met vriendelijke groet, 

Karen Derksen 

Secretaris SAM de Goede Doelen Winkel 

 



31-12-2021 

Opvang Noach investeert in groene toekomst. 

HALLE - Nu de opvang in Enschede onlangs is gestopt, zullen zij proberen samen met andere 

collega-opvangcentra een oplossing te bieden. Zo kan er ook in 2022 toch een plekje worden 

gezocht voor de dieren in nood uit die regio, of zolang het nodig is. 

Verdriet en vreugde 

Naast het verdrietige verlies van vier dierbaren die op hun manier betrokken waren bij 

Opvang Noach, waren er gelukkig ook veel lichtpuntjes: de herstart van de dierenambulance 

in de omgeving, de steun van vele dierenvrienden en weer wat mogelijkheden voor educatie. 

Inmiddels hebben zo‟n 3000 dieren hun vrijheid teruggekregen in hun oorspronkelijke 
omgeving. Naast de verzorging van de hulpbehoevende dieren heeft de familie Lesterade van 

de stichting ontelbare telefoontjes beantwoord en vele mensen met raad en daad bij kunnen 

staan om meer dierenleed te voorkomen. “Om de dieren extra te beschermen in en om de 
opvang hebben we diverse naaldboompjes gepoot en gaan we een haag van ruim 80 meter 

aanplanten voor biodiversiteit via de werkgroep Buitengebied Halle.” 

Zes hectare extra natuur 

Eerdere dit jaar kreeg de Stichting Opvang Noach het buitengewoon bijzondere bericht dat 

mevrouw Hamburg hen in haar testament had benoemd. “Een legaat, we waren er stil van, erg 
mooi dat iemand ziet wat je doet en dat op deze manier ondersteunt”, laten Toon en Petra 
weten. “Vanuit die gedachte komt dan ook het nadenken over hoe je zo‟n bedrag en deze 

warme geste op een waardevolle manier kunt benutten. Natuurlijk voor de toekomst van de 

inheemse wilde dieren.” 

Ook in de Achterhoek, waar het goed leven is en waar heel veel kan, komen de dieren in de 

verdrukking, weten ze. “Wij willen alles reguleren, benutten. Prachtig allemaal. Wandelen, 

mountainbiken, crossen, festivals, winst maken, toeristen trekken, zolang we allemaal maar 

genieten en welvarend zijn. We willen best eens wat doen voor „t goede doel en een gezonde 
en groene toekomst. Maar willen we er ook wat voor laten?! Dieren, soms zijn het er „te 
weinig‟, maar ook al snel „te veel‟ vinden we (jacht), en groen is oké, maar we gaan vooral 
voor gemak (gif). Eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik, nu ik zelf ouder wordt, het er steeds 

wat moeilijker mee krijg. Maar goed, deze lieve dame gaf ons de kans om iets moois te doen.” 

Nu de buurman met zijn zoon het bedrijf ging wijzigen voor de toekomst, kregen Toon en 

Petra de kans het stuk grond aan de overkant te kopen. “Het legaat en de subsidie voor het 
omzetten stelt ons in de gelegenheid de zes hectare te gaan omzetten in natuur. Voor de dieren 

uit de natuur dus een echt rustgebied. Want er is ook in Halle inmiddels niet veel groen meer 

waar de dieren zich veilig terug kunnen trekken en in alle rust hun natuurlijk gedrag kunnen 

vertonen. Dus niet openbaar voor de mensen.” 

De vooruitzichten zijn dat binnenkort kan worden gestart met dit project. Het gaat om onder 

andere aanplant van zo‟n 13.000 stuks bomen, verdeeld over drie bosjes. Er komen een poel 
en struweelrand en ook wordt de houtwal hersteld. “Hiermee hopen we de gedachtenis van 

onze gulle geefster eer aan te doen, en de omgeving te verrijken.”   



 

 


