
STA JIJ KLAAR
VOOR EEN WILD DIER

IN NOOD?

Mail jouw contactgegevens (naam, adres, telefoon/gsm en 
e-mailadres) naar WTT.sint-niklaas@vogelbescherming.be. 
Wens je meer info? Contacteer ons snel via bovenstaand 
e-mailadres. Wij kijken alvast uit naar jouw reactie.

MELD JE DAN SNEL AAN ALS VRIJWILLIGER!
Het Wildlife Taxi Team is een lokale afdeling van Vogelbe-
scherming Vlaanderen vzw in de regio Sint-Niklaas. Het is 
een netwerk van vrijwilligers-transporteurs dat gewonde en 
zieke wilde dieren ophaalt en naar een erkend Opvangcen-
trum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) brengt. 

Redder van dieren in nood
Doorkruis jij met je wagen regelmatig het Waasland, de 
Schelde-Durme- of Denderstreek? Of leg je voor het werk of 
in je vrije tijd vaak trajecten af in de regio Sint-Niklaas of Den-
dermonde? Heb je bovendien een hart voor wilde dieren? 
Dan ben jij voor ons de geknipte persoon! Het Wildlife Taxi 
Team Sint-Niklaas zoekt immers enthousiaste vrijwilligers om 
zijn actieve team van chauffeurs en dispatchers te versterken.

Wilde dieren zijn vaak het slachtoffer van het wegverkeer, 
vervuiling, glazen obstakels, ziekten of zelfs (huis)katten. De 
VOC’s staan in voor de opvang, verzorging, revalidatie en 
het opnieuw vrijlaten van deze dieren. Een dier komt echter 
niet op eigen houtje in een VOC terecht. Wanneer de vinder 
het dier niet zelf naar een VOC kan brengen, komt het Wild-
life Taxi Team in actie.

Raad én daad
Specifiek zoeken wij chauffeurs om daden te verwezenlijken, 
namelijk het ophalen en transporteren van hulpbehoeven-
de wilde dieren naar het dichtstbijzijnde opvangcentrum. 

Daarnaast zoeken we dispatchers die instaan voor de te-
lefoonpermanentie en die de vinders van een noodlijdend 
dier de juiste raad geven. Uiteraard sta je er niet alleen voor. 
Vogelbescherming Vlaanderen voorziet een gepaste oplei-
ding zodat je vol zelfvertrouwen aan de slag kan.

Adviseer jij graag mensen die een kwetsbaar nestjong vin-
den? Schrik je er niet voor terug om een wild dier uit zijn 
benarde situatie te bevrijden? Heb je tijd om af en toe een 
noodlijdend wild dier naar een VOC over te brengen?



Mail jouw contactgegevens (naam, adres, telefoon/gsm en 
e-mailadres) naar WTT.sint-niklaas@vogelbescherming.be. 
Wens je meer info? Contacteer ons snel via bovenstaand 
e-mailadres. Wij kijken alvast uit naar jouw reactie.

Wildlife Taxi Team
Waasland-Dender

V.U
. Jan Rodts, W

alburgstraat 37, 9100 Sint-N
iklaas

Je komt in aanraking met de 
meest bijzondere vogel- en    

andere wilde diersoorten

30.000 wilde dieren vinden 
jaarlijks hun weg naar een op-
vangcentrum en krijgen op die 

manier een tweede kans

Samen vormen we een team 
dat ervoor zorgt dat elk noodlij-
dend dier in het dichtstbijzijnde 
opvangcentrum terechtkomt


