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Lorre
is gered
PAPEGAAIENPARK VELDHOVEN GEEFT KNEUSJES EEN TWEEDE KANS

Ze zijn hondstrouw, zeer
sociaal en superintelligent.
En als het klikt met een
papegaai, heb je een vriend
voor het leven. Helaas
loopt het met heel wat
papegaaien niet zo goed
af. Eenzaamheid en verveling liggen op de loer. En
dan maken ze soms rare
sprongen. In het Papegaaienpark in Veldhoven krijgen ze een tweede kans.
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de beste vriend van je dier 23

Papegaaien
Paspoortjes
DINKY ALIAS
BOLLETJE
Witkuif kaketoe
Karakter: dol op
knuffelen en steelt de
Bijzondere eigenschap: helemaal gek
dol op druiven

PHOENIX
Molukken kaketoe
Karakter: Knuffelt
liefst de hele dag
Bijzondere eigenschap: Gek op fruit,
het maakt niet uit
wat

MICRO
Kruising goffini/ oranjekuif kaketoe
Karakter: Heel lief
voor alle mensen,
maar ondanks dat ze
zo klein is, is ze wel de

‘Geef ze speelgoed dat
“Indo kwam hier twee jaar
geleden helemaal kaal binnen”, vertelt hoofd dierverzorging Esther van Beek,
terwijl ze naar een vrolijk
rondspringende witkop wijst.
“Hij kreeg zo weinig liefde en
aandacht. Hij verveelde zich
kapot en heeft zijn vleugel
tot bloedens toe kaalgeplukt, om maar die aandacht te krijgen. Daar doen
ze alles voor, tot zelfmutilatie aan toe. Want negatieve
aandacht is ook aandacht.
Omdat zijn vleugel niet
meer te redden viel, heeft de
dierenarts besloten hem te
amputeren. Puur om Indo te
redden.”

baas over alle papegaaien die in de ‘lorre
acker ’ wonen
Bijzondere eigenschap: Ze is dol
POPPIE
Geelvoorhoofd panama amazone
Karakter: Is het
liefst de hele dag
buiten
Bijzondere eigenschap: Is beste
vriendjes met een
Muller Amazone
papegaai
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‘EEN PAPEGAAI HEEFT
STEEDS EEN NIEUWE
UITDAGING NODIG, ANDERS WORDT ‘IE GEK’
Samen met zo’n veertig
andere papegaaien zit Indo
in de Lorre, de opvang voor
de echte kneusjes.
Esther: “Achter al deze
dieren zit een verhaal. Het
achterliggende probleem
bij allemaal is de verveling.
Papegaaien zijn zulke intelligente dieren. Ze hebben
steeds een nieuwe uitdaging
nodig, anders worden ze
gek. Veel eigenaren kunnen daar niet in voorzien.

Papegaaien hebben in feite
elke dag nieuwe speeltjes
nodig. Liefst dingen die ze
lekker kunnen slopen, want
daar zijn ze dol op. Niet de
gekleurde plastic troep die
misschien gezelliger staat in
de woonkamer, maar lekker
ruw sloophout.
Ze hebben ook een heleboel
ruimte nodig. Maar voor een
grote volière, zoals hier in
het park, heb je natuurlijk
een enorme tuin nodig. Dat
hebben de meeste mensen
niet... Ze kunnen ook niet
zonder persoonlijke aandacht, hebben die het liefst
de hele dag door. Mensen
die fulltime werken, zouden
geen papegaai moeten nemen. Daar waarschuwen wij
als park ook voor. Natuurlijk
kun je het niet verbieden,
maar stiekem zouden we
dat wel willen. Er komen hier
wekelijks zó veel nieuwe vogels binnen, dat gaat maar
door. Het klinkt misschien
gek, maar het zou natuurlijk
het allermooist zijn als dit
park op termijn gesloten kon
worden. Dan is onze missie
volbracht.”
EEN ZOLDER VOL VERWAARLOOSDE DIEREN…
Het zijn precies die gedachten, die voormalig pape-

kapot kan, papegaaien zijn gek op slopen’
gaaienhandelaar Tonnie
van Meegen hebben doen
besluiten zijn oude baan op
te geven en zich volledig te
richten op de opvang van
ongelukkige papegaaien.
“Ik kreeg steeds meer vragen
van klanten over de verzorging van de papegaaien.
Bijna allemaal hadden
ze problemen met veren
plukken, papegaaienziekte,
stress en schreeuwen…”
Mensen wilden van hun
papegaai af. Met als gevolg
dat Tonnies zolder binnen
de kortste keren bomvol
zat. Alles wat hij verdiende
met de particuliere opvang
én de papegaaienhandel,
stopte hij in de verzorging
van zieke en verwaarloosde
dieren.
“Uiteindelijk kon ik het niet
langer verdragen dat zoveel
papegaaien er zo slecht
aan toe waren. Toen ging er
een knop om; ik heb al mijn
activiteiten als handelaar
gestopt.”
Met behulp van enkele
papegaaienvrienden is op 16
februari 1987 de Stichting
Nederlands Opvangcentrum
voor Papegaaien opgericht.
En zo zag het Papegaaienpark het levenslicht. Niet
alleen papegaaien, maar
ook andere exotische vogels

vinden hier een liefdevol
bestaan met de aandacht,
verzorging en medische
begeleiding die ze zo hard
nodig hebben.
INDO VOELT ZICH WEER
HAPPY
Met Indo gaat het inmiddels
prima. De vleugel mist hij
totaal niet; hij kan heerlijk
springen en klauteren en hij
lééft nog.
Esther: “In het begin waren
we bang dat hij ook aan zijn
andere vleugel zou beginnen. Maar dat doet ‘ie gelukkig niet. Blijkbaar voelt hij
zich happy en is die roep om
aandacht verleden tijd.”
Dan wordt ze op haar
schouder getikt door een
bezoeker. “Volière vijf, kooi
nummer vier, waar vind ik
die?” vraagt hij.
“Helemaal achteraan het
park bij de reuzenvlucht,
die kant op”, wijst Esther de
weg.
“Als hij me nog maar herkent”, zegt de man onzeker.
“Dat zal toch wel”, stelt
Esther hem gerust. En later
als hij verder loopt: “Dat is
het mooie van dit park. Wij
geven de voormalige eigenaren garantie dat hun dieren
nooit meer worden doorverhandeld. En ze kunnen hun

vogels bezoeken zo vaak ze
willen.”
EEN PAPEGAAI: ZOU JE
DAT NOU WEL DOEN?
Natuurlijk zijn papegaaien
prachtige, intelligente en
zeer sociale huisdieren. Toch
is het verstandig om héél
goed na te denken, voor je
er een aanschaft. Wist je
bijvoorbeeld dat:
• Het groepsdieren zijn? Alleen in een kooi zitten, is
al tegennatuurlijk…
• Ze minimaal acht uur
per dag aandacht nodig
hebben?
• Het erg vernielzuchtige
dieren zijn? Ze eten graag
meubilair, elektrische
snoeren en eikenhouten
eethoeken…
• Ze écht en erg hard kunnen bijten? Sommige
kunnen zelfs een walnoot
kraken met hun snavel.
Bedenk wat ze kunnen
doen met een vinger.
• De meeste papegaaien
hun eigenaar ver kunnen
overleven?
• Papegaaien uit verveling
of jaloezie gaan schreeuwen (wat erg vervelend is
voor de buren)?
• Ze de fatale papegaaienziekte kunnen overbrengen
op mensen?

• Papegaaien een natuur-
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lijke partner nodig hebben? In een thuissituatie
kiest hij noodgedwongen
dan vaak degene die hem
verzorgt, en duldt anderen
niet meer.
Papegaaien in het voorjaar schreeuwen om die
natuurlijke partner? (die
dus nooit komt!)
Sommige mensen spontaan allergisch kunnen
worden voor papegaaien?
Er voor elke aangeschafte
papegaai er hoogstwaarschijnlijk twéé zijn gestorven (bijvoorbeeld door
een slecht internationaal
transport?)
Ongeveer zeventig procent
van de papegaaien ademhalingsproblemen krijgt
van het zitten in een te
droog klimaat, zoals de
woonkamer?
Van elke honderd pape-

OOK EEN KIJKJE
NEMEN?
Het Papegaaienpark is
iedere dag geopend van
10.00 - 17.00 uur
www.papegaaienpark.nl
Wintelresedijk 51, Veldhoven 040 205 2772
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