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SNEEUW...
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Sneeuw en ijs, voor veel mensen is het prachtig. Voor de dierverzorgers in ZiE-ZOO is
het goed opletten met dit soort weersomstandigheden: er mag niet te veel sneeuw
op de netten blijven liggen, drinkwater mag niet bevroren zijn, kacheltjes in de
3
binnenverblijven moeten branden, maar ook weer niet te hard.

Foto’s John de Greef

Binnen het dierenpark zijn er veel soorten die sneeuw en ijs wel kunnen waarderen.
Deze dieren zijn vaak heel goed aangepast en uitgerust om in sneeuw en ijs te kunnen
overleven. Eén van die soorten bij uitstek is de sneeuwgeit. Die zie je niet bij de
kachel staan of liggen met dit koude weer.
N ieuwsbr ief 0 1 / 2 0 2 1
4
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ZiE-ZOO
TA LENT

Ze werkt nu twee jaar bij ZiE-ZOO, de eerste periode in de horeca en
sinds een jaar begeleid ze samen met Dennis en Jelle cliënten in de
dagbesteding. Ze is altijd opgeruimd en vrolijk..., Marianne Vogels.
Ik ben 53 jaar en woonachtig in Volkel samen met mijn partner Eddy. Mijn grootste hobby is toneelspelen
en rollen als typetjes neerzetten, ook ga ik graag naar festivals en ik zoek graag de gezelligheid op.
Ik ben nu twee jaar werkzaam bij ZiE-ZOO het eerste jaar alleen in de horeca en sinds een jaar begeleid
ik ook cliënten samen met Jelle en Dennis in de dagbesteding . Dit doe ik op de maandag en vrijdag.
Het was voor mij een hele mooie kans om weer terug te komen in de zorg wat van oorsprong mijn
achtergrond is. Ik heb de opleiding Kinder en Jeugdverzorging KV/JV gedaan. Ook heb ik 10 jaar gewerkt
bij stichting Dichterbij in de woonbegeleiding, maar door gezondheidsproblemen heb ik helaas de keuze
moeten maken om daarmee te stoppen.
Gelukkig gaat het al weer jaren beter maar het hield wel in dat ik al verschillende jaren uit de zorg was.
In deze jaren heb ik voornamelijk in de horeca gewerkt, vandaar ook mijn reactie op de vacature bij
ZiE-ZOO in de horeca. Ik vond dit een ideale combinatie horeca –zorg- dieren, dus ik was ook heel blij
met deze kans.
Het werk is dus ook heel afwisselend. Op maandag en vrijdag samen met de cliënten buiten werken
tussen de dieren en dan vervullen we dus ook echt de taken van een dierenverzorger. We werken dan
met veel structuur en vaste afspraken omdat we voornamelijk werken met cliënten vanuit het Regionaal
Autismecentrum. De rest van de week in de horeca met juist heel weinig structuur omdat je nooit kunt
voorspellen of we een hele drukke dag of juist een hele rustige dag krijgen. In de toekomst komen er
alleen nog maar uitdagingen bij, omdat we dan ook hopelijk in de horeca met cliënten gaan werken.
Hier zijn we druk mee bezig om te kijken of dit haalbaar is. Ook zijn er veel plannen om de dierentuin te
gaan promoten om meer bezoekers en cliënten te trekken, er is dus nog genoeg te doen.
Ondanks dat we natuurlijk vanwege corona al een hele periode dicht zijn proberen we er met zijn
allen hard aan te werken om, als ZiE-ZOO weer open mag, deze zo mooi mogelijk te presenteren aan
onze bezoekers. Dit gaat hopelijk wel lukken met een prachtig nieuw hoofdgebouw!
ZiE-ZOO is een prachtig bedrijf met een heel fijn team als collega’s en ik hoop er nog lang werkzaam te
mogen zijn en deel uit te mogen maken van de uitdagingen voor de toekomst.

M a r i a n n e Vo g e l s
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M I ER ENE T ER S
Meelopen in de dierentuin van Dortmund
Mijn naam is Sven Houet en ben een van de vaste dierverzorgers van
afdeling 3. Op deze afdeling zitten onder andere de manenwolven,
boshonden, viscasha’s en de miereneter. Over het laatste dier ga ik
iets meer vertellen. Zoals de meeste weten hebben wij een miereneter in ons park. De meeste weten ook dat ze een dame op leeftijd is
en dat ze Alice heet.
Alice is nu 13 jaar oud wat in het wild erg oud is want gemiddeld worden ze in het wild maar een jaar of
12. Dit komt vooral omdat ze wat trager zijn en een makkelijke prooi zijn voor roofdieren en omdat ze
wat moeilijker aan hun voedsel kunnen komen vanwege de grote afstanden die ze ervoor afleggen. In
het wild moet een miereneter zo’n 30.000 termieten/mieren op een dag eten om te overleven. Bij ons in
Zie-Zoo hoeven we gelukkig niet elke dag zo veel mieren/termieten de zoeken voor Alice. Alice krijgt een
speciale brok die we aanmengen met warm water waardoor het een papje wordt. Hier zit alles in wat ze
nodig heeft. In een dierentuin kunnen miereneters zo’n 25 jaar worden. Omdat ik al wat langer bij
Zie-Zoo werk en meer over miereneters wilde weten ben ik naar onze curator gegaan om te vragen of ik
bij Zoo Dortmund een paar dagen mee kon lopen.
Dortmund beheert het stamboek van de
miereneters en hebben hier ook de meeste
kennis over en ervaring mee. Alice komt
ook uit dit park dus leek me de beste keus
om naar toe te gaan. Vorig jaar ben ik richting Dortmund gegaan om daar 2 dagen
mee te lopen met de verzorgers van de
miereneters. Op dat moment zaten er in
Dortmund 8 miereneters waarvan 1 jong
van toen nog geen 1,5 maand oud. Op de
eerste dag heb ik mee gedraaid met Ilona
de hoofdverzorger van de afdeling ZuidAmerika waar de miereneters onder vallen.
Zij heeft zo’n 25 jaar ervaring met de
miereneters en weet hier erg veel vanaf.
Ilona heeft me veel geleerd over het gedrag
van deze dieren en wat speciale dingen
over Alice hoe ze daar was en waar ze wel
en niet goed op reageert.

N ieuwsbr ief 0 1 / 2 0 2 1
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Ook heb ik mee geholpen en mee mogen kijken bij een flesvoeding van de jonge miereneter. Dit deden
ze omdat ze er achter kwamen dat het jong gewicht verloor omdat moeder te weinig melk gaf. Dit deden
ze dagelijks 4 keer per dag en ze wogen haar ook elke ochtend om te kijken of ze aangekomen was. Dit is
zeker goed gegaan aangezien het jong op dit moment volwassen is en zijn moeder al heeft verlaten.
In Dortmund hebben ze meerdere verblijven voor de miereneters. Twee binnenverblijven voor de
schermen en drie buitenverblijven waarvan er één alleen is voor de miereneters, één met Tapirs en
capibara’s en er nog één gedeeld wordt met een koppel Chileense poedoe ’s.
Miereneters zijn solitaire dieren dus leven altijd alleen en komen alleen maar samen in de paartijd of een
moeder met een jong. In Dortmund hebben ze ook miereneters die elkaar wel tolereren en samen in
een verblijf kunnen. Ilona vertelde dat Alice niet zo sociaal was en dit dus totaal niet kon en vaak agressief was tegen soortgenoten. Ze werd daardoor altijd alleen gehuisvest. Alice leeft in ons park samen
met agoetis en heeft op dit moment de grote stal waar voorheen altijd de tapirs zichtbaar waren. Alice
heeft nog een buitenperk waar ze samen leeft met de agoeties. Dit perk kan opgedeeld worden in twee
verblijven. In Zie-Zoo werken we eigenlijk altijd hands off met onze dieren, onze miereneter is hierop een
uitzondering. We lopen Alice altijd naar buiten en hebben hier een contact moment omdat we met haar
staart tussen onze benen haar begeleiden naar buiten of binnen. Dit doen we zodat Alice rustig blijft en
gewend blijft aan het contact moment met ons. Hierdoor kunnen we makkelijker werken met haar en
kunnen we haar sturen als dat nodig. Miereneters hebben ook snel last van kloven onder de voetzolen.
We hebben met Alice een poot training zodat we dat eventueel makkelijk kunnen behandelen zonder
dat ze verdoofd hoeft te worden.

ZiE-ZOO
BOUWEN

Al veel te lang is ZiE-ZOO
gesloten voor het publiek.
Om u als vaste bezoeker
van het park op de hoogte
te houden een korte
update.
Het nieuwe hoofdgebouw/entree is
zo goed als klaar. Je loopt nu via het
nieuwe hoofdgebouw het park in. De
Afrikaanse Wetland doorloopvolière
begint ook steeds meer zijn vorm te
krijgen. Daar zijn een waterval en
verschillende vijvers in gemaakt.
Momenteel wordt de laatste hand aan
de beplanting gedaan.
Ook het nieuwe cliëntengedeelte
schiet al aardig op. In de komende
weken zal daar ook iets heel moois
worden neergezet.
Er is een nieuwe bewegwijzering in het
park en we hebben een nieuwe plattegrond (zie volgende pagina). Genoeg
te zien dus, nu nog een datum dat het
park weer open mag.
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Tekst Sven Houet Foto’s Sven Houet, John de Greef
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Foto’s Stefan Halewijn
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GASTLES

WAAKZAAM

Volgens de internationale ’Rode Lijst’ van bedreigde soorten (IUCN) leven er
maximaal nog maar zo’n 2200 volwassen Aziatische rode honden in het wild.
Ontbossing en jacht zijn de belangrijkste oorzaken voor de afname van de
populatie Aziatische rode honden.
Foto John de Greef
N ieuwsbr ief 0 1 / 2 0 2 1
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Naar aanleiding van een vraag vanuit de cliënten heeft ZiE-ZOO stagiaire Thieu Pompen
een gastles gegeven over het verzorgen en fokken van cavia’s. De cliënten verzorgen in
ZiE-ZOO dagelijks de cavia’s en vonden het interessant om wat meer te weten over deze
knaagdieren. De gastles vond plaats in het ZiE-ZOO College. De uitleg van Thieu is met
veel enthousiasme ontvangen en het geven van gastlessen zou best eens een verder
vervolg kunnen krijgen.
Foto Stefan Halewijn

15

ZiE-ZOO
COLOFON

NIEUWSB RIEF
Redactie:

Stefan Halewijn
Marion Manders

Vormgeving/opmaak:
Stefan Halewijn

Uitgave nieuwsbrief:
De nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar.
Oplage: 500

Stichting ZiE-ZOÖ:
KvK 171 30 150
Stichting ZiE-ZOÖ
Opgericht: 8 december 2000
Adres:

Zeelandsedijk 12B
5408 SM Volkel

Contact:
Email: info@dierenparkziezoo.nl

S t i c h t i n g Z i E - ZO Ö Z e e l a n d s e d i j k 1 2 B 5 4 0 8 S M Vo l ke l

ZIE

ZOÖLOGISCH
CONSERVATION

PROTECTION

EDUCATION

