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1. Voorwoord van de voorzitter 

Wederom een bewogen jaar onder invloed van Covid. 

Daar waar iedereen anders hoopte, heeft de Pandemie de wereld nog steeds flink in de 

greep gedurende heel 2021. In golfbewegingen gingen we van versoepelingen naar 

lockdown en omgekeerd. Buiten het feit dat maatregelen nu eenmaal nodig waren en een 

pandemie niet fijn is, hebben wij “met kunst en vliegwerk” een mooi jaar achter de rug.  

Constaterende dat, net als het voorgaande jaar, het ontwikkelen van sommige projecten en 

activiteiten vertraging opliepen en/of noodgedwongen op een laag pitje moesten staan, 

hebben wij door creatief denken en andere inzichten wel degelijk mooie ontwikkelingen 

kunnen doorvoeren. Een voorbeeld hiervan is de “Wings Academie”. Dit betreft 

gedigitaliseerde leer/werk trajecten en cursussen op het gebied van welzijn voor de mens, 

roofvogels & uilen, dieren in het algemeen en natuureducatie. 

Ik ben blij en dankbaar te kunnen zeggen dat de kernonderwerpen en activiteiten van onze 

stichting gewaarborgd zijn in dit wederom roerige jaar. 

 

COVID-19 met betrekking tot de kwetsbare doelgroepen en activiteiten 

Het vorige jaar heb ik u moeten vertellen dat kwetsbare doelgroepen zeer zeker veel last 

hebben ervaren van de pandemie. Er heerste veel angst waar zij niet altijd goed mee om 

kunnen gaan. Iets dat op zichzelf weer meer tijd en aandacht vergt van begeleiders en 

hulpverleners. Daar waar ook deze doelgroepen wennen aan langdurige situaties gaan 

persoonlijke ontwikkelingen moeizamer dan zonder allerlei nieuwe omgangs- en 

gedragsregels. 

Het is zeer wenselijk voor onze doelgroepen dat de normale verbinding onderling weer wat 

spontaner kan zonder de 1,5 meter afstand die nu moet worden aangehouden om 

besmetting te voorkomen. Een aantal vrijwilligers heeft nog steeds moeite om te komen, 

omdat zij in de risicogroep vallen of überhaupt bang zijn besmet te raken.  

Wij kijken uit naar het moment dat deze situatie niet meer aan de orde is. 

Creativiteit 

Zoals ik eerde vertelde hebben de hedendaagse maatschappelijke beperkingen er mede 

toe geleid dat onze stichting erg flexibel en creatief is gebleken in het vinden van andere 

mogelijkheden en oplossingen.  

De Wings Academie is opgericht en bedient op dit moment al vele deelnemers op 

interactieve wijze. Zowel theoretisch (digitaal) als in de praktijk. 

Roofvogelopvang 

Opvallend is dat wij ook dit jaar weer meer vogels in onze opvang hebben ontvangen. Dit 

geldt voor vogels uit het wild afkomstig, maar nog meer vogels vanuit een gehouden situatie. 

Wij denken dat door het fenomeen thuiswerken mensen veel meer waarnemen en dus ook 

zieke, verzwakte, verwonde en/of verweesde dieren. 

Daarnaast zien wij op het gebied van gehouden dieren dat meer mensen afstand doen van 

deze dieren omdat zij om uiteenlopende redenen niet meer voor hun dieren, kunnen, zorgen. 

Wij blikken terug op een wederom veelbewogen jaar dat veel inzet, flexibiliteit en creativiteit 

van een ieder heeft gevergd. Desondanks kunnen we met grote dankbaarheid en trots 

terugkijken op alle positieve ontwikkelingen die de stichting evengoed nog steeds maakt.  

Van essentieel belang voor onze Stichting zijn de bijdragen van fondsen, ondernemers en 

inzet van onze vrijwilligers. 
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Op naar een volgend jaar waar wij hopelijk, zonder pandemie, een 

mooi 10 jarig jubileum mogen vieren. 

Samen met elkaar voor elkaar! 

L.G. Arends 

Voorzitter Stichting Wings of Change 
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2. Verslag van het bestuur 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur de lijn doorgezet op wat voorgaande jaren is 

ontwikkeld voor zover dit mogelijk was. Bepaalde activiteiten werden afgelast, uitgesteld of 

aangepast zodat het nog wel doorgang kon vinden.  

Activiteiten 

2.1 Welzijn mens en dier/roofvogels 

• Project Sociale Huiskamer: Tijdens de 2e lockdown is de Huiskamer gesloten geweest 

tot 21 juni. Hierna duurde het enige tijd 

om weer een beetje op het peil te 

komen van voor de lockdowns. De 

bezoekers en vrijwilligers kwamen 

mondjesmaat weer pas nadat de 

volledige 1e vaccinatieronde voorbij 

was. Iedereen was toen echt weer toe 

aan sociale momenten met elkaar.  

Toen half december de 3e lockdown 

werd afgekondigd heeft het bestuur 

besloten om toch de Huiskamer open 

te blijven stellen met de nodige 

voorzorgsmaatregelen. Dit werd zeer gewaardeerd en de bezoekers, weliswaar in 

kleine aantallen, bleven komen. Voor de kerst werden de nodige kerststukjes 

gefabriceerd en iedereen kreeg 

een leuke attentie. 

• Begin 2021 heeft de Sociale 

Huiskamer een kleine upgrade 

gekregen. Er zijn ronde tafels 

geplaatst in de Huiskamer en het 

keukenblok werd uitgebreid zodat 

er meer ruimte zodat meer 

mensen tegelijk aan het aanrecht 

kunnen werken.  

De 2 rechthoekige tafels uit de 

Huiskamer verhuisden naar de 

veranda, nadat er een mooie 

glaswand is geplaatst. Hierdoor is er extra ruimte gecreëerd voor de deelnemers en 

bezoekers om heerlijk te vertoeven zowel bij koude als bij warme temperaturen.  

• Een aantal vrijwilligers zijn definitief gestopt vanwege gezondheidsproblematiek of 

door het vinden van een nieuwe baan. Daar tegenover waren er nieuwe 

aanmeldingen en hierdoor is het aantal vrijwilligers in 2021 nagenoeg gelijk gebleven. 

• Project de Put: Helaas heeft de sanering  bij de Put veel langer geduurd dan was 

aangekondigd. Er is 7000 m3 grond aangebracht om weer aan de wettelijke eisen te 

voldoen. Hierdoor moest de hele kinderboerderij worden weggehaald. De kantine die 

als enige zou blijven staan moest uiteindelijk toch ook worden gesloopt omdat een 

groot deel in juni ernstig was beschadigd door vandalisme. Bovendien het 

hoogteverschil te groot werd. Ook zijn een aantal speeltoestellen, de kabelbaan en 

trimbaan verwijderd tijdens de werkzaamheden omdat ze zijn afgekeurd. Eind 

november is de Put weer opengesteld, maar nu vooral in gebruik als wandelpark.  

Helaas heeft de gemeente nog steeds geen concreet plan van aanpak kunnen 

presenteren betreft het bouwen en inrichten van een nieuwe kinderboerderij.  
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De dieren zijn nog steeds elders gehuisvest en worden door 

‘pleegouders’ en door ons team verzorgd.  

We hopen dat de gemeente dit jaar na de verkiezingen een plan kan presenteren 

voor de Put, zodat de dieren daar weer kunnen worden gehuisvest en de activiteiten 

weer opgepakt kunnen worden door ons.  

• Door de vernielingen op de Put is er geld ingezameld door Zwembad de Weid met 

een totaal bedrag van € 2957,90. Dit geld zal gereserveerd gaan worden voor het 

inrichten van de kinderboerderij.  

• Natuureducatie en beleving: Project Wings of Education is gerealiseerd door FNO 

Zorg voor Kansen – Klein Geluk. Het doel van het project was het verhogen van de 

levenskwaliteit van de doelgroep, bestaande uit 40 cliënten van Wings of Change 

met een beperking en/of ASS (autisme) diagnose, op de vlakken van autonomie en 

emotioneel zelfbevinden door de aanschaf van 40 ClassVR Leskisten, die aansluiten 

bij het persoonlijke ontwikkelplan van de deelnemer en de roofvogel.  

Deze leskisten bestaan uit lesmodules voor het verzorgen en trainen van de roofvogels 

waarin onder andere gebruik wordt gemaakt van Virtual Reality. Middels deze 

nieuwe techniek wordt duidelijk in zicht gebracht hoe diverse handelingen bij de 

roofvogels het beste kunnen worden uitgevoerd en is hierdoor een waardevolle 

aanvulling op de lesmodules. Het versterkt onder andere de autonomie, bevordert 

participatie en het welzijn van de deelnemers.  

Automatiseringsbedrijf Vitasys heeft Wings of Change de afgelopen maanden 

wegwijs gemaakt in het gebruik van deze leskisten en ondersteunt onze organisatie 

waar mogelijk. De mogelijkheden van VR zijn enorm, dus de komende tijd blijven we 

ons richten op het ontwikkelen en updaten van het lesmateriaal.  

Door Cam on Wheels is er na ingebruikname van de VR brillen een ontzettend leuk 

filmpje gemaakt over dit project welke op youtube staat: 

https://www.youtube.com/watch?v=VgXXmFDOHU4&t=1s  

• Natuureducatie en beleving: Vanaf 26 mei konden er weer workshops worden 

gegeven. Er was niet direct een stormloop, omdat de vaccinatieronde toen net van 

start was gegaan. Na de zomer ontvingen we ook weer groepen. 

De kindervakantiespelen van Lutjebroek stonden in het teken van Wings of Change. 

56 kinderen brachten ons in augustus onder begeleiding een bezoek waarvan ze zeer 

hebben genoten en veel van hebben kunnen opsteken. 

https://www.youtube.com/watch?v=VgXXmFDOHU4&t=1s
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• Familiedagen: In september konden we na 2 jaar eindelijk weer 

3 middagen inplannen voor de familie van onze deelnemers. De deelnemers leidden 

hun naasten rond op het terrein en 

deelden hun inmiddels opgedane 

kennis aan hen. Er werd afgesloten 

met een leuke en indrukwekkende 

educatieve natuurbeleving waarin de 

deelnemers de hoofdrol hadden in de 

rol van hulpvalkenier.  

• Provincie Noord Holland heeft middels 

project Coronasteun Opvangcentra 

voor wilde dieren – Motie 50 - aan 

Wings in oktober 2021 een bedrag 

van € 11.000,- toegekend. Dit bedrag 

werd besteed aan luchtreinigers en beschermingsmiddelen t.b.v. medewerkers, 

vrijwilligers en bezoekers.  

• Provincie Noord Holland heeft ook een subsidie van € 7100,- toegekend betreft 

Project Communicatiemiddelen. Het bedrag zal worden besteed aan het upgraden 

van het vrijwilligersbeleid en communicatiebeleid. Daarnaast worden er van deze 

bijdrage e-learningmodules ontwikkeld voor (startende) vrijwilligers die willen werken 

op de roofvogelambulance en bij de opvang van de roofvogels. De e-learning 

modules fungeren als ondersteuning van kennis en de praktische uitvoer. Het project 

zal in 2022 worden gerealiseerd. 

• Stichting Dierenlot heeft 5 oktober een elektrische bakfiets beschikbaar gesteld aan 

Wings. Deze bakfiets zal onder andere worden ingezet om onze deelnemers en 

vrijwilligers te ontlasten bij het vervoeren van zwaar materiaal en als flexibele winkel 

op het terrein. Tevens heeft Dierenlot in verband met hun 15-jarig bestaan, de 

stichting € 1000,- geschonken als bijdrage aan de vervoerskosten 

(roofvogelambulance) en € 2000,- voor de stichting.  

 
• Fondsennet heeft in het najaar een start gemaakt om te onderzoeken of er 

voldoende ondernemers uit de regio zijn die Wings willen ondersteunen in de 

aanschaf van een bus om kwetsbare doelgroepen uit de gehele regio te vervoeren. 

De ondernemers gaan een sponsorcontract aan met Fondsennet. Afhankelijk van de 

bijdrage worden de logo’s van deze bedrijven in een groot of klein formaat over de 

gehele bus geplaatst.   
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• Diverse ondernemers hebben in 2021 weer materiaal (o.a. 

Jumbowood, Permobil), tuinplanten (Syngenta en particulieren) en bloembollen 

(Boltha bloembollen) gesponsord.       

• Terrein Wings: Vrijwilligers onderhouden de prachtige tuin. Dit leverde dit jaar de 2e 

prijs op in de categorie Supercup 

Groei en Bloei voor tuinen >500m2. 

• De matches met ondernemers die 

via de beurs van de Westfriese 

Uitdaging in 2020 waren gemaakt 

werden in 2021 ingewilligd. Dit betrof 

een Social Media training van 

Hageman communicatie, een 

training presenteren door 

Gebarenrijk en het maken van een 

prachtige flyer door Abovo betreft 

natuureducatie en conservatie.    

2.2 Opvang en conservatie roofvogels en uilen:  

• Opvang van wilde roofvogels en uilen en opvang gehouden roofvogels en uilen:  

Het aantal vogels in de opvang bij Wings neemt nog steeds toe, alhoewel het 

enigszins lijkt te stabiliseren. Hier zijn we blij mee, 

omdat het steeds lastiger blijkt om voldoende 

huisvesting beschikbaar te houden. Revalidatie en/of 

eventuele herplaatsing neemt in het algemeen veel 

tijd in beslag. Een goede doorstroming stagneert 

regelmatig vanwege onder andere de lockdowns en 

de Brexit. 

• Project Lugger: Wings of Change participeert actief 

in dit project. Naast dat Wings met een aantal 

luggervalken een kweekproject is opgestart en een 

aantal valken actief inzet tijdens de 

educatieprogramma’s blijft de stichting ook 

internationaal zeer betrokken.  

• Conservatieproject gieren: In 2021 werden de 2 

zwarte gieren en 2 kapgieren ingezet die er in 2020 zijn bijgekomen t.b.v. 

natuureducatie en bewustwording van het belang van conservatieprojecten. 

• Volières: We hebben een aantal volières kunnen optimaliseren en/of om kunnen 

bouwen tot een quarantaine functie.  

 

2.3 Samenwerkingen, netwerken en kennisoverdracht 

• Stichting Wings of Change is sinds begin 2018 beneficiant van Stichting Dierenlot.  

o In augustus heeft Wings of Change een training gegeven voor dierenhulpverleners 

op de 3F academie van Dierenlot.  

• De samenwerkingen tussen diverse organisaties, bedrijven, stichtingen, scholen, 

gemeentes, dierentuinen en overheid hebben we weer kunnen uitbreiden zowel 

nationaal als internationaal. 

• Werk- en educatieve bezoeken: Vanwege de lange lockdown konden de 

werkbezoeken en educatieve bezoeken vanaf juli pas weer doorgang krijgen. We 

kregen vanaf die datum onder andere bezoek van gemeente SED, zorgorganisaties, 

RVO en het Don Bosco college. 

Kiekendief 
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2.4 PR & Media: 

• Marketing: De SEO op de website wordt regelmatig geoptimaliseerd. Via Google 

Adgrants voor non-profits lopen er continu 2 advertenties.   

• Social media: Op deze kanalen profileren we ons onder andere op het gebied van 

educatie en de projecten die we uitvoeren. Er komen steeds meer volgers bij, maar 

zien ook dat het lastiger wordt om als non-profit tussen alle advertenties nog op te 

vallen.  

• Media artikelen en televisie: In een aantal kranten, verspreid over de regio, zijn er 

artikelen en persberichten over onze stichting geplaatst.  

o Dit betrof het einde van de coronamaatregelen en dat Wings de deuren weer 

open had staan voor workshops. De openstelling van de inloophuiskamer werd 

hierin ook opgenoemd.  

o Vanuit de gemeente was er sprake van een subsidiestop voor kinderboerderijen 

binnen gemeente Medemblik. Dit heeft voor veel ophef gezorgd onder de 

bevolking. Hier werd uitgebreid verslag van gedaan in de krant. En uiteindelijk is 

de subsidiestop van de hand gewezen door het college.  

o Wings of Change heeft in het blad Dierenlot gestaan en is op 14 februari even 

heel kort op televisie geweest met het kinderprogramma Z@pp your Planet op 

NPO3. 

 

Het bezoek van het Don Bosco College werd 
afgesloten met een donatie van de leerlingen 
aan Wings of Change 
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3. Toekomst 

Stichting Wings of Change richtte zich in 2022 wederom op zichtbaarheid, werven van 

donateurs, fondswerving en het blijven optimaliseren van het welzijn van onze doelgroepen 

en de roofvogels. Daarnaast blijven we werken aan de uitbreiding van samenwerkingen. 

3.1 Activiteiten 

 

• Kinderboerderij de Put: Het park is sinds november 2021 weer opengesteld voor 

publiek, maar er zijn helaas nog geen verblijven voor de dieren geplaatst. Er is hier 

steeds veel onduidelijkheid over of en wanneer deze worden geplaatst. De dieren 

worden ondertussen verzorgd door ons team en een aantal tijdelijke 

‘adoptieouders’.  

• Het realiseren van een dierentuinlicentie: Helaas is er door diverse omstandigheden 

grote vertraging opgetreden in de aanvraag hiervan.  

• Het blijven optimaliseren van volières, terrein en accommodatie.  

• Het uitbreiden van educatieve roofvogelprogramma’s en het aantrekken van ‘Wings 

members’: De inkomsten komen ten goede aan de stichting en hiervan kunnen wij 

de huisvesting en verzorging van de roofvogels en uilen in de opvang bekostigen.  

• De stichting blijft zich richten op het ontvangen van diverse werkgroepen uit de 

regio. Middels een presentatie en een rondleiding krijgt de stichting meer draagvlak 

en het opent nieuwe mogelijkheden tot samenwerkingen.  

 

3.2 Activiteiten vanuit subsidies en fondsen 

 

• In 2020 is een aanvraag gedaan bij Klein geluk voor Expedition leskisten voor onze 

doelgroepen. Dit project, Wings of Education, is per 1 juli 2021 van start gegaan. Het 

kost nog enige tijd om het beeldmateriaal voor de VR aan te vullen en te blijven 

optimaliseren. In september zijn er videobeelden van dit project opgenomen bij 

Wings. De verwachting is dat dit in 2022 wordt gepubliceerd via het Youtube kanaal 

van FNO Zorg voor Kansen.  

• Er is in 2021 een fondsbijdrage bij het fonds voor Cultuurparticipatie aangevraagd. 

Helaas kregen we in december een afwijzing. Ze hebben aangegeven om het 

opnieuw aan te vragen in april 2022 wanneer het weer open komt te staan.  

• De subsidie voor 2023 betreft kinderboerderij de Put wordt aangevraagd bij 

gemeente Medemblik. 
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4. Projecten 

In 2022 willen we ons blijven richten op deze projecten: 

• Project Sociale Huiskamer: Aantrekken van nieuwe vrijwilligers en bezoekers. 

• Project Kinderboerderij de Put: In afwachting van de gemeente op het bouwen van 

nieuwe dierhuisvesting op de Put blijven we de dieren verzorgen op hun tijdelijke 

huisvestingslocatie. We hopen meer te vernemen van de gemeente na het vormen 

van een nieuwe coalitie (na de verkiezingen in mei) 

• Project Natuurbeleving en Educatie: Dit project betreft een veelomvattend project, is 

blijvend in ontwikkeling en wordt 

daarom opgedeeld in 

subprojecten. In 2022 wordt nog 

voor minimaal één ander 

subproject een bijdrage 

aangevraagd t.b.v. 

cultuurparticipatie.  

Het doel van het gehele project 

is om volwassenen en kinderen 

(met en zonder beperking) 

opnieuw of meer te verbinden 

met de natuur en hen bewuster 

maken van behoud en 

bescherming van de natuur middels het ambacht valkerij. De valkerij  is opgenomen 

als erkend cultureel immaterieel erfgoed op de werelderfgoedlijst van Unesco.  

Tevens willen wij het mogelijk maken om kennis en opleidingsmateriaal aan te bieden 

in een (online) Wings Academy om zodoende meer diverse doelgroepen aan te 

trekken en praktische en theoretische kennis over te dragen. 

• Project Conservatie: Bescherming en behoud van bedreigde giersoorten en 

luggervalken. Dit project is veelomvattend en vergt veel tijd. Momenteel richten we 

ons vooral op educatie aan het publiek en op het succesvol kweken van deze 

soorten en zijn hiermee met een onderzoek gestart. Dit gaat in samenwerking met 

diverse (internationale) gespecialiseerde partijen.  

Tevens blijven we samenwerkingen aangaan met partijen die gelinkt zijn aan de 

conservatie van de bedreigde giersoorten. Behoud en bescherming van de natuur 

blijft een belangrijk item om aan te werken. Uiteindelijk is dit van groot belang voor 

de toekomst van het welzijn van zowel dier als mens.  
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5. Organisatie 

Stichting Wings of Change 
Schoolweg 4 

1619 AL Andijk 

T: 0228-222136 

E: info@wingsofchange.nl 

W: www.wingsofchange.nl  

 

Kvk nr.: 55461980 

RSIN: 8517.23.792 

GD-zoönosen keurmerk 

 

4.1 Bestuur 

L.G. Arends Voorzitter 

N.G.N. Konijn Secretaris 

B. Claassen Penningmeester 

A. Tanis Algemeen bestuurslid 

W.B. de Groot Algemeen bestuurslid 

 

4.2 Raad van Advies 

 

E. Hendriks 

 

 

4.3 Vrijwilligers en stagiaires 

In 2021 is er helaas nog steeds een lichte daling te zien van het aantal vrijwilligers. Het aantal 

gestarte stagiaires voor dier en zorg is in 2021 stabiel gebleven worden.   
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6. Financieel jaarverslag 
 

Het financieel jaarverslag 2021 is apart bijgevoegd. 

 

 

 

 


