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1. Onze visie en missie 
 
Wij vinden dat alle papegaaien die door de mensen gehouden worden een gezond, plezierig 
en lang leven verdienen. 
 
Stichting Hope for Wings heeft als  missie het helpen om papegaaiachtige uit een 
ongezonde/benarde situatie te halen. Deze vogels noemen wij “Rescues”. 

 
2. Onze activiteiten 
 
Door middel van tips krijgen wij vaak te horen waar een hulpbehoevende papegaai is, maar 
ook krijgen wij deze vaak zelf aangeboden door de eigenaren.  
Deze papegaaien moeten met spoed weg waar ze op dat moment verblijven. Dit kan zijn vanwege 
overlijden van eigenaar, ziekte van eigenaar, gedragsproblemen bij de papegaai maar ook 
papegaaien die werkelijk in een benarde positie verkeren. Vaak wordt er afstand van de papegaai 
gedaan en komt de papegaai op die wijze onder de hoede van de Stichting. 
 
In uitzonderingsgevallen gevallen als het redden niet mogelijk is zonder dat er een bedrag 
wordt gevraagd dan kopen wij de papegaai om deze alsnog de zorg te kunnen geven die 
nodig is. 
 
De vogels worden wanneer het een “Rescue” betreft opgevangen door de vrijwilligers thuis 
waar wij als Stichting mee samen werken en krijgen als eerste altijd de medische zorg en 
aandacht die nodig is. Alle “Rescue” papegaaien worden getest op de 4 bekende 
papegaaienziektes, te weten: PBFD, Chlamydia, Polyoma en PDD (KDS). Daarvoor werken wij 
samen met een goede vogelarts. 
De papegaaien krijgen de tijd om te acclimatiseren bij het opvang adres en daar worden hun 
karakter en behoeftes in kaart gebracht alvorens ze herplaatst worden naar een vast adres. 
Wij begeleiden de herplaatsingstrajecten, die altijd beginnen met een huisbezoek door een 
van onze vrijwilligers. 
 
Daarnaast kunnen papegaai eigenaren de Stichting inschakelen om de papegaai te 
herplaatsen via de Stichting. Onze doelstelling daarbij is dat de papegaai op een goede plek 
terecht komt met zo min mogelijk kans dat de papegaai ooit weer weg moet. Doordat er met 
de nieuwe eigenaar een contract afgesloten wordt waarin opgenomen staat dat mocht de 
papegaai ooit daar weg moeten dit via de Stichting dient te worden gedaan blijft de Stichting 
betrokken bij de papegaai. De eigenaren dienen het eerste half jaar ook maandelijks een 
update te geven aan de Stichting.  
 
Verder heeft de Stichting een adviserende en informatieve rol ten behoeve van papegaai-eigenaren 
over hoe een papegaai het best gehouden kan worden op gebied van leefruimte, vrijheid, 
aandacht en voeding. Dit mede via de Hope for Wings Community pagina op Facebook. 
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Na een direct goede start in 2015/2016 is de bekendheid van de Stichting enorm gegroeid 
met een verdubbeling van het aantal “Rescues” en herplaatsingen in 2018 ten opzichte van 
2017. 
 
Momenteel heeft de Stichting via Facebook zo’n 4000 volgers, waarvan een groot aantal 
actief is op de pagina’s en een deel zich ook daadwerkelijk inzet voor de Stichting. 
 
Overzicht “Rescues” en herplaatsingen 2015 – 2018 
 
2015:      2016: 
Rescue’s: 4     Rescue’s: 13 
Herplaatsingen: 3    Herplaatsingen: 50 
 
2017:      2018:      
Rescue’s: 16     Rescue’s: 43 
Herplaatsingen: 42    Herplaatsingen: 86 
 
 
3. Een voorbeeld uit onze praktijk 
 
De “Rescues” is waar het de Stichting allemaal om begonnen is. Een recente “Rescue” is die 
van Opa Jacco. 
 
Via een vogelopvang van wilde vogels kregen wij door dat een ouder stel (80+) hun 
benaderd had voor hun papegaai, deze mensen konden zelf door ouderdom en ziekte niet 
meer voor hun Grijze Roodstaart Jacco van ruim 40 jaar zorgen. De opvang heeft contact 
opgenomen met de Stichting waarna contact gelegd is met de eigenaren van Jacco. Jacco 
zou zich geplukt hebben. Toen de vrijwilliger van de Stichting Jacco ging ophalen bleek Jacco 
volledig kaal te zijn en duidelijk medische zorg nodig te hebben. De dag erna is Jacco 
meegegaan naar de Vogelarts voor testen en algehele controle. Jacco blijkt een vergroot 
hart te hebben en atrose aan zijn poten. Ook had hij het continu koud omdat hij kaal was. De 
Vogelarts heeft voor de juiste medicatie gezorgd en Jacco een jasje aangegeven. Inmiddels 
gaat het een stuk beter met Jacco. Het blijft een oudere papegaai met 
gezondheidsproblemen. De vrijwilliger die Jacco opgehaald heeft de vogel ook in huis 
genomen en hij mag daar gelukkig voor langere tijd blijven.  
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4. Doelstellingen voor 2019-2021 
 
De doelstelling voor 2019-2021 zal voor een groot deel hetzelfde zijn als in de afgelopen 
jaren, namelijk het redden van papegaaien waar nodig en daarbij ook de overige 
werkzaamheden. 
 
Daarnaast heeft de Stichting als doel om in 2019 het Hope for Wings Half Way House op te 
zetten voor het opvangen van “Rescue” papegaaien. Hierdoor wordt de Stichting minder 
afhankelijk van vrijwilligers/opvangadressen voor het opvangen van de “Rescue” 
papegaaien. 
De eerste stappen hiervoor zijn al gezet en het streven is om het Half Way House medio 
2019 operationeel te hebben. 
Hiervoor hebben we vaste donateurs nodig. De werving daarvan staat hoog op de agenda 
voor 2019. Momenteel is de Stichting in gesprek met meerdere partijen. Daarnaast zal de 
beheerder van het Half Way House lokale winkeliers benaderen voor groente en fruit e.d. 
om te doneren aan het Half Way House zodat de papegaaien voldoende gezond eten tot hun 
beschikking krijgen. 
 
De Stichting heeft in 2017 het PDD House opgericht voor papegaaien die positief getest zijn 
op PDD. Aangezien deze ziekte overdraagbaar is via ontlasting en het elkaar onderling 
voeren kunnen deze positief bevonden papegaaien niet gehouden worden bij gezonde 
vogels. Daarnaast hebben ze een speciaal dieet en hebben als het virus actief is ook 
medische zorg nodig. Het PDD House is opgericht om deze vogels een kwalitatief goed leven 
te geven met soortgenoten. Momenteel heeft het PDD House 6 bewoners.  
Doelstelling voor 2019-2021 is het verder uitbreiden van het PDD House doormiddel van het 
aanschaffen van extra volières en daarna huisvesten van meer positief bevonden 
papegaaien. 
 
Recent is de Facebook pagina Hope for Wings PDD House opgezet. Dit om meer bekendheid 
te genereren voor het PDD House maar ook is het een ontmoetingsplaats voor mensen met 
papegaaien die positief getest zijn, daarbij heeft de Stichting een adviserende en 
informatieve rol op deze pagina. Ook voor het PDD House is de doelstelling om meer 
donaties te genereren.  
 
Tenslotte zijn wij van plan voorlichting te verzorgen om mensen te informeren over het feit 
dat heel veel papegaaien wachten om geadopteerd te worden en dat het een heel ooi 
alternatief is voor het aanschaffen van een jonge papegaai. 
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5. Strategie 
 
Om deze doelstellingen te behalen zullen wij ons richten op verdere naamsbekendheid o.a. 
via Facebook. Steeds meer papegaaieneigenaren en papegaaienspeciaalzaken zijn op de 
hoogte van het bestaan van de Stichting Hope for Wings.  
Doormiddel van de jaarlijkse Open Dag willen wij de betrokkenheid van bedrijven en 
particulieren bij de Stichting verhogen en daarbij ook extra donaties ophalen. 
Wij zetten momenteel ook in op het verkrijgen van maandelijks vaste donaties van zowel 
bedrijven als particulieren onder het motto “alle beetjes helpen”. 
Door samenwerking aan te gaan met speciaalzaken die op verschillende wijze invulling geven 
aan het doneren aan de Stichting onder andere door acties op te zetten of door een doneer 
optie op de website te hebben ontwikkeld verkrijgen wij ook extra donaties. 
 
 
6. Sterkten en zwakten 
 
 
Wij zijn sterk in het redden van papegaaien in nood en het zorgdragen van juiste 
herplaatsingen. De Stichting krijgt helaas een enkele keer een papegaai weer terug.  Dit 
willen we verder omlaag zien te brengen door nog beter naar ons herplaatsingstraject te 
kijken. 
  
We hebben inmiddels een goede relatie opgebouwd met een Vogelarts die zijn praktijk in 
het midden van het land heeft, ook deze samenwerking is van groot belang voor de Stichting 
om de papegaaien van de nodige zorg te kunnen voorzien. Deze samenwerking is voor de 
toekomst ook zeer belangrijk en we richten ons dan ook op een vruchtbare samenwerking 
ook voor de toekomst. 
 
Aangezien de Stichting gerund wordt door maar 4 vaste vrijwilligers, waarvan momenteel 2 a 
3 de inkomende mails behandelen, is er soms sprake van enige vertraging in het 
beantwoorden van inkomende mail. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Maar bij 
drukte, vaak in het geval van een “Rescue” moet er veel geregeld worden. We hebben 
inmiddels een automatisch antwoord ingesteld dat vanwege drukte het wat langer kan 
duren voor we reageren. Het streven is om altijd binnen 24 uur uiterlijk te reageren. 
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7. Organisatie 
 
7.1 Algemeen 
 
De reguliere en dagelijkse werkzaamheden van de Stichting worden uitgevoerd door de vier 
bestuursleden. (zie onder punt 7.2). 
Verder maakt de Stichting gebruik van vrijwilligers die zich aangemeld hebben voor bepaalde 
taken of zich aanmelden als we als Stichting een oproep voor hulp doen. 
 
De werkzaamheden zijn als volgt verdeeld onder de bestuursleden. 
 
Claudia van Genne houdt zich voornamelijk bezig met de “Rescue” papegaaien, het 
onderhouden van contacten met donateurs, het opstellen van contracten, behandelen van 
e-mails, beheren van de website en de verschillende Facebook pagina’s waaronder Hope for 
Wings Rescues & Updates en Hope for Wings Community pagina’s. 
 
Ellis Romijn is actief met “Rescue” papegaaien, herplaatsingstrajecten, behandelen van 
binnenkomende e-mails. Daarnaast zal Ellis Romijn vanaf heden de drijvende kracht zijn 
achter het Hope for Wings Half Way House. Ellis Romijn zal daarvoor ook de benodigde 
cursussen en certificaten dit jaar behalen. 
 
Aranka van Vliet is beheerder van het PDD House en houdt zich ook bezig met het adviseren 
van mensen waarvan de papegaai positief getest is op PDD. Aranka is beheerder van de 
Facebook pagina Hope for Wings PDD House. 
 
Yolande Heeringa houdt zich bezig met de herplaatsingen, het regelen van huisbezoeken en 
het verdere uitvoeren van het traject voor herplaatsing. Onderhouden van contacten met 
oude en nieuwe eigenaren.  
Het onder de aandacht brengen van herplaatsers via diverse Facebook pagina’s. 
Behandelen van binnenkomende e-mails. 
Ondersteuning bieden op diverse vlakken aan Claudia van Genne. 
 
 
De Stichting heeft een website: www.hopeforwings.nl. Via de website kunnen mensen 
contact met de Stichting opnemen. Daarnaast kunnen mensen een e-mail versturen naar 
hopeforwings@hotmail.com 
Adresgegevens Stichting Hope for Wings: 
Edith Piafstraat 1 
1311 HJ Almere 
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Telefoonnummer: 0614959888 
Kamer van Koophandel nummer: 64681076 
 
De stichting is opgericht in 2015 en heeft sinds 2018 de ANBI status. Dit betekent dat 
donateurs hun giften mogen aftrekken van de belasting. 
 

7.2 Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit onderstaande vrijwilligers.  Geen van deze bestuurders ontvangt 
enige vorm van vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. 
 
Voorzitter:   Claudia van Genne 
Penningmeester: Claudia van Genne 
Vice-Voorzitter: Ellis Romijn 
Secretaris:   Aranka van Vliet 
Bestuurslid:  Yolande Heeringa     
 

7.3 Vrijwilligers 
 
De Stichting maakt gebruik van vrijwilligers door heel Nederland en ook in België voor het 
opvangen van “Rescue” papegaaien, het vervoeren van “Rescue” papegaaien en het 
uitvoeren van huisbezoeken. Ook doneren vrijwilligers spullen zoals speeltjes en kooien voor 
de “Rescue” papegaaien. 
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8. Financiën  
 
Voor de financiën verwijzen wij graag naar onze jaaroverzichten welke op de website 
gepubliceerd zijn. 
 
Voor 2019-2021 zal de Stichting zich richten op het binnenhalen van extra donaties om het 
Hope for Wings Half Way House op te zetten en het uitbreiden van het Hope for Wings PDD 
House.  
Het doel is om medio 2019 een duidelijk beeld te hebben van de inkomsten uit donaties en 
de uitgaven voor het Half Way House. 
 
In de overzichten is te zien dat over de jaren 2016, 2017 en 2018 de donaties enigszins hoger 
waren dan de uitgaven, echter de bescheiden buffer die daardoor aanwezig is door het jaar 
heen is hard nodig voor de “Rescues”. De kosten die gemaakt worden voor het bezoeken van 
de vogelarts en het laten testen van deze “Rescues” en de eventuele overige medische 
kosten lopen soms hoog op. Daarvoor is een buffer gedurende het jaar van groot belang.  
 
Het werven van gelden (donaties): 
De aankomende periode willen we als Stichting inzetten op donateurs die maandelijks 
doneren om zo een vaste basis als donaties te ontvangen van waaruit we o.a. het Hope for 
Wings Half Way House  en het PDD House kunnen financieren. 
Om deze vaste donateurs te werven zullen wij actief werven via Social Media en via 
mailingen. 
Daarnaast zullen wij op de Open Dag 2019 hier ook aandacht aan besteden. 
 
 
 
 
 
 
 


