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Naast een dierentuin met veel bijzondere diersoorten is Dierenpark 
Zie-Zoo ook de eerste zorgzoo in Nederland. Dierenpark Zie-Zoo 
werkt samen met het Regionaal Autisme Centrum (RAC) uit Helmond 
om mensen die in het autisme spectrum vallen een waardevolle 
dagbesteding te bieden binnen de dierentuin. 

In het dierenpark zijn er altijd gekwalificeerde autisme begeleiders aanwezig die de cliënten begeleiden. 

Op het moment zijn er zo’n 10 tot 20 cliënten per dag aanwezig die samen met de begeleiders of dier-

verzorgers klussen uitvoeren in de dierverzorging.  Uiteraard vallen de begeleiders vakinhoudelijk onder 

het RAC, maar operationeel worden ze aangestuurd door het hoofd dierverzorging. Het is natuurlijk 

belangrijk voor de cliënten dat er veel duidelijkheid en structuur is op hun werkplek, maar het is voor 

het dierenpark ook belangrijk dat verantwoordelijkheden binnen de dierverzorging duidelijk en goed 

afgebakend zijn. Dit is ook zeker van belang voor de lopende aanvraag voor het lidmaatschap van de 

‘European Association of Zoos and Aquaria’ (EAZA) die hoge standaarden hanteren op het gebied van 

dierverzorging, dierenwelzijn, educatie en duurzaamheid. 

De dierverzorgers zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor de 

verzorging van de dieren op 1 van de 4 afdelingen die zij die 

dag draaien. De taken die cliënten verrichten worden iedere dag 

door de dierverzorgers op een bord gehangen. Dit bord 

bestaat uit 4 kolommen, 1 per afdeling, ieder met een eigen 

kleur. Bovenaan de kolom wordt een foto van de betreffende 

dierverzorger opgehangen. Hieronder plaatsen de begeleiders 

foto’s van de cliënten die die dag op die afdeling aan het werk 

gaan. Hieronder worden de klus kaartjes opgehangen. 

De klus kaartjes hebben dezelfde kleurcode als de afdelingskolom.  Als de cliënten bijvoorbeeld de 

Kameroen schapen moeten verzorgen dan hangen er een aantal kaartjes met daarop: ‘schoonmaken 

buiten’, schoonmaken binnen’, ‘Water en voer’, en ‘Hooi geven’. Op de kaartjes staan ook pictogrammen 

waaraan de cliënten kunnen zien welk gereedschap nodig is om deze klus te klaren. Het is zaak zo duide-

lijk mogelijk op de kaartjes aan te geven wat de bedoeling is.

DIERENPARK ZiE-ZOO

ZORGZOO 
in coronatijd
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Categorie B dieren: de kamelen.
Cliënten assisteren bij het 
schoonmaken en voeren.
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De begeleidingsbehoeften van de cliënten verschillen nogal, er zijn erbij die prima in een groepje onder 

begeleiding hun klussen kunnen uitvoeren en hier tevreden mee zijn, maar er zijn ook cliënten met bij-

voorbeeld een dierverzorgingsdiploma die meer zelfstandig en met minder begeleiding aan de slag 

kunnen, maar in een geschikte werkomgeving toch vastlopen. Deze categorie cliënten gaan dan vaak 

dagen meelopen met een verzorger en werken dus echt samen met de dierverzorger en niet via kaartjes 

op het bord. Het doel is dan ook om als het enigszins mogelijk is deze cliënt weer richting de arbeids-

markt te krijgen, wat in een enkel geval ook lukt. 

Aangezien onze dierverzorgers geen experts zijn op het gebied van begeleiding van cliënten kunnen ze 

ten alle tijden teruggrijpen op de begeleiders die ze met raad en daad bijstaan. Ook wordt er regelmatig 

geëvalueerd over de cliënten die daadwerkelijk meelopen met de dierverzorgers. Aan de voorkant wordt 

er vaak al gekeken welke dierverzorger het best bij een bepaalde cliënt zou passen en andersom. 

Uiteraard moet dit alles niet ten koste gaan van de kwaliteit van de dierverzorging, dus dit proces wordt 

ook vanuit het team dierverzorging goed in de gaten gehouden.

De dieren die gehuisvest zijn in Dierenpark Zie-Zoo zijn in 3 veiligheids-categorieën ingedeeld, A voor de 

gevaarlijke dieren, B voor bedreigende dieren en C voor ongevaarlijke dieren. Categorie A dieren zoals 

de gevlekte hyena’s en Amerikaanse zwarte beren worden altijd volgens protocol door 2 dierverzorgers 

verzorgd. De cliënten worden hierbij wel eens ingezet om bijvoorbeeld een buitenperk schoon te 

maken, dit wordt altijd gedaan onder begeleiding van de dierverzorgers. 

Categorie B dieren, zoals de kamelen en de witlippekari’s worden altijd 

door een dierverzorger verplaatst tussen de binnen en buitenverblijven. 

De cliënten kunnen dan wel assisteren bij het schoonmaken en voeren 

van de dieren. Categorie C dieren, zoals de Kameroen schapen en de 

beverratten, mogen zelfstandig verzorgd worden door cliënten die 

hierop ingewerkt zijn. 

Toen de eerste lockdown wegens de corona pandemie ingesteld werd, 

mochten de cliënten niet meer naar het dierenpark komen en werd de 

zorg grotendeels online voortgezet. Dit had erg veel impact op de 

cliënten en op hun omgeving. Uiteraard zijn structuur en regelmaat zeer 

belangrijk voor onze cliënten. Door het wegvallen van het werk raakten 

zij dit grotendeels kwijt. Ondanks het feit dat de autismebegeleiders hun 

uiterste best deden om de cliënten telefonisch en online op de hoogte te 

houden van het reilen en zeilen op het werk is dit natuurlijk geen goed 

alternatief voor lekker buiten bezig zijn met de dieren en contact te 

hebben met de collega’s op de werkvloer. De onmogelijkheid om te gaan 

werken zorgde dus ook voor extra spanningen en bijvoorbeeld neer-

slachtige klachten bij de cliënten. Ook voor de persoonlijke kring van de 

cliënten was dit een zware periode aangezien zij de eersten waren 

die ze opvingen.  

Witlippekari’s

Categorie A dieren: de gevlekte hyena’s.
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Witsnuitneusberen
De Humboldtpinguïns 
moeten echt weer 
wennen aan bezoekers.

De heropening in de zomer van 2020 werd dan ook met open armen ontvangen, alhoewel dit wederom 

zorgde voor extra spanningen en zorgen voor de cliënten. De ‘normale’ routine kon verre van als normaal 

hervat worden, er moest afstand gehouden worden, er moest in binnenruimtes mondkapjes gedragen 

worden en hoe moet je omgaan met bezoekers die wellicht te dichtbij komen staan?  Voor veel van onze 

cliënten is even iemand aanspreken soms al een doel op zich.    

Uiteraard waren er voor de opening van het park veel aanpassingen gedaan, zoals het creëren van een 

vaste looproute, het afsluiten van binnenruimtes, het aanpassen van de horeca tot een afhaalpunt en 

het vervallen van voederpresentaties en andere publieksactiviteiten die ertoe bijdroegen dat er veilig 

gewerkt kon worden. Probeer dat maar eens telefonisch over te brengen aan een cliënt die zich al zeer 

veel zorgen maakt. Het kwam er uiteindelijk dan ook op neer dat de dagbesteding langzamerhand weer 

op gestart werd, eerst met 1 cliënt per afdeling zodat alle maatregelen optimaal nageleefd konden 

worden, daarna met 2 cliënten per afdeling en zo verder. Uiteraard werden de cliënten die wilde komen 

gerouleerd ingezet zodat ieder van hen de kans kreeg weer naar het werk te komen. Op deze manier 

kregen onze begeleiders het voor elkaar de meeste cliënten weer aan de gang te krijgen wat zeker een 

pluim verdient.  

Gelukkig besloot het kabinet dat tijdens de tweede 

lockdown de dagbesteding open kon blijven en konden 

de cliënten blijven komen, als ze dit zelf wilde in ieder 

geval. Een aantal cliënten wilden echter pas zeer recen-

telijk weer aan de gang na beide vaccinaties te heb-

ben ontvangen. Voor de openstellingen veranderde de 

dagelijkse routine in de dierverzorging ook. In de och-

tend voor openingstijd werden eerst de dieren aan de 

smallere paden verzorgd en werden er andere klussen 

uitgevoerd welke er anders voor zouden kunnen zorgen 

dat er te dicht op de bezoekers gewerkt moest worden. 

De verzorgers moesten ook afstand houden van elkaar, 

van stagiaires (in de tweede lockdown mocht praktijk-

onderwijs doorgaan dus zijn wij ook doorgegaan met 

stages) en van cliënten. Ook werden er in binnenruimtes 

mondkapjes gedragen. Als er een voorval was waardoor 

verzorgers toch direct moesten samenwerken, bijvoor-

beeld als er dieren gevangen moesten worden, dan 

werden er mondkapjes en handschoenen gedragen. 

Deze maatregelen gelden nu we sinds 19 mei weer open zijn nog steeds. Of de afwezigheid van bezoe-

kers iets deed met de dieren is lastig te zeggen. Er zijn verhalen in de pers over dieren in dierentuinen 

die het publiek gemist lijken te hebben, maar bij ons ging voor de meeste dieren het leven tijdens de 

lockdowns gewoon door. Andere dieren leken zich juist beter in hun vel te voelen, onze steppevossen 

kregen voor het eerst in jaren weer jongen en ook onze witsnuitneusbeer vrouw bracht voor het eerst 

3 jongen groot, maar of dit een direct gevolg was van de afwezigheid van bezoekers is niet te bewijzen. 

Wat we wel merken nu we weer open zijn is dat sommige dieren, zoals de Humboldtpinguïns, schuwer 

zijn geworden ten opzichte van mensen en weer moeten wennen aan de bezoekers. 
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Doordat er geen bezoekers kwamen kon er wel in alle rust gebouwd worden aan de projecten waar al 

voor de coronatijd aan begonnen was. Naast het realiseren van een nieuw hoofdgebouw met hierin 

onder andere de nieuwe entree voor de bezoekers, een 

voerkeuken, kantine, dierenartsruimte, cliëntenruimte en 

verschillende kantoorruimtes, is er ook een grote wetland 

doorloop volière gerealiseerd voor onder andere Europese 

flamingo’s, Europese lepelaars, zwarte ibissen en trompetneus-

hoornvogels. Ook wordt er nog hard gewerkt aan artificiële 

eilanden in de grote Zuid-Amerika vijver voor de bruinkop-

slingerapen en aan een ‘eigen plek’ voor de cliënten waar we 

een aantal huisdier-rassen zullen gaan houden zoals Oudhol-

landse meeuwtjes en Hollandse kuifhoenders die de cliënten 

met meer verantwoordelijkheid zullen gaan verzorgen. Hierbij 

hoort ook een moestuin en een kas waar planten gekweekt 

zullen gaan worden door cliënten met groene vingers.

Ook qua zorg willen we graag uitbreiden. Er is recentelijk een projectgroep opgericht om de mogelijk-

heden wat betreft dagbesteding voor meer cliënten te onderzoeken. In deze projectgroep zitten naast 

vertegenwoordigers van het Regionaal Autisme Centrum ook mensen van de dierverzorging, horeca en 

technische dienst. In principe willen we graag doorgroeien naar zo’n 35 tot 40 cliënten per dag die op de 

verschillende afdelingen hun steentje bij kunnen gaan dragen. Naast meewerken op de afdelingen is er 

ook ruimte voor creatieve bezigheden in de daarvoor bestemde ruimtes in het nieuwe hoofdgebouw of 

op hun ‘eigen plek’ zoals hierboven besproken. Ook in het ‘oude’ hoofdgebouw, omgedoopt tot diensten-

centrum, zijn er ruimtes vrijgekomen om te kunnen gebruiken voor activiteiten.

Genoeg ambities dus, en we zijn dan ook blij dat wij ondanks de corona pandemie door hebben kunnen 

ontwikkelen om onze doelen te bereiken. We willen verschillende maatschappelijke functies vervullen. 

Niet alleen op het vlak van recreatie en educatie maar ook op het gebied van maatschappelijk verant-

woord ondernemen, duurzaamheid en zorg.  We willen de zorg voor onze dieren, cliënten en 

gasten hand in hand verbeteren zodat we niet alleen in de toekomst volledig EAZA lid kunnen worden 

maar ook onze maatschappelijke functies als Zorg Zoo kwalitatief goed kunnen invullen. 

 

Tekst  Jon Klein Hofmeijer  Foto’s  John de Greef

Wetlandvolière

Het bouwen aan projecten is 
gewoon door gegaan: onder andere
de wetland doorloopvolière.



N ieuwsbrief  02/2021            10 11

RAVEN 

GEBOREN IN ZiE-ZOO
Raven behoren tot de meest intelligente vogels van de 
wereld. Met een lengte van 54 tot 67 centimeter en een 
vleugelspanwijdte van 115 tot 130 centimeter is het de 
grootste zangvogel. Verguisd en vervolgd maar als je van 
diergedrag houd een zeer interessante vogel. 

Het is nog steeds bijzonder als je een raaf in Nederland ziet. In 1928 in ons land officieel uitgestorven 

keerde hij in 1976 weer terug. Door herintroductie vanuit Duitsland vliegen vanaf die tijd de eerste raven 

weer rond in Nederland. Vanuit de Veluwe en Utrechtse heuvelrug is de raaf bezig met zijn opmars. 

Op de Maashorst in Brabant broeden ook weer raven. De raaf behoort tot de familie der kraaiachtigen 

waar in ons land ook de roek, zwarte kraai, huiskraai, kauw, gaai en ekster deel van uit maken.

Hoewel raven alleseters zijn, zoeken ze het liefst naar dode 

dieren. Hoe groter, hoe liever. Net als gieren speuren ze 

zwevend grote gebieden af op zoek naar een dood hert, 

schaap of ander dier. Bij zo’n karkas kun je dan meerdere 

raven bij elkaar zien.  Raven leven verder vaak alleen of in 

een koppel. Een koppel raven heeft een eigen territorium. 

Ze bouwen in Nederland hun nest vaak in oude dennen.

In ZiE-ZOO hebben ze in een grote kist dit jaar twee mooie 

jongen grootgebracht. De jonge raven zijn inmiddels net 

zo groot als hun ouders. Neem eens de tijd om de raven te 

observeren, raven hebben bijzonder spelgedrag en maken 

een breed assortiment van allerlei geluiden. Hun prachtige 

roep is in heel het park te horen.

Op de rechterfoto zie je de jonge raven op de rand van de nestkist zitten. De jonge raven zijn geringd 

met een vaste voetring, dit is van belang voor de identificatie en registratie van de vogels. 

De jonge raven zullen waarschijnlijk op termijn verhuizen naar een ander dierenpark.

Foto’s  John de Greef
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ZiE-ZOO 

TALENT
Wie is die man met de baret? Een stofjas aan en meestal 
een kwast of een plamuurmes in zijn hand. Hij zorgt er 
onder andere voor dat ZiE-ZOO mooi op kleur blijft.
Mijn naam is Mari van der Sangen, geboren op 23 maart 1950 en opgegroeid in Dinther, en na mijn 

trouwdag ben ik in Uden gaan wonen. Getrouwd in 1974 met Chrissy, twee zonen en twee kleinkinderen.

Vanaf mijn 15de werkzaam geweest als onderhoudsschilder door heel Nederland en vanaf mijn 35ste  

leidinggevende in het schilders wereldje. Als leermeester heb ik vele jongens en meiden praktijkervaring 

kunnen bijbrengen in het schildersvak. Ook moeilijk lerende personen werden vaak aan mij toebedeeld.

Als hobby, 35 jaar radioprogramma’s en videoreportages gemaakt waarvan 11 jaar voorzitter van een 

huisomroep. Ruim 10 jaar licht- en geluidsman van een zangeres geweest. Vanaf 2015 redactioneel 

medewerker bij DTV Oss, Uden, Den Bosch en Bernheze.

Sinds oktober 2013, op vrijwillige basis, werkzaam bij ZieZoo als maker van videofilms en foto’s, kitter, 

glaszetter, decoratieschilder en onderhoudsschilder. In 2020 heb ik alle schilder-werkzaamheden in het 

nieuwe hoofdgebouw, op verzoek, op me genomen wat ik mentaal een hele grote uitdaging vond op 

mijn leeftijd. In 2015 mocht ik een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor al het vrijwilligerswerk 

wat ik sinds 1980 heb verricht en werd ik in de gemeente Uden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-

Nassau, waar ik zeer trots op ben. Uiteraard is het prachtig om te zien hoe ZieZoo sinds 2013 gegroeid is 

van een kleinschalig dierenparkje tot een in Europa gewaardeerde dierentuin van formaat.

Iedere medewerker draagt zijn steentje bij en is dus van belang. Maar zeker de technische ploeg, die veel 

ontwikkeld op allerlei terreinen is van onschatbare waarde. Zij hebben ZieZoo, onder auspiciën van 

ideeënkanon Eeg Manders, gemaakt tot het huidige resultaat. Dierentuinen kunnen niet zonder 

geïnspireerde en gespecialiseerde medewerkers en dat geldt zeker voor ZieZoo. Daarom waardeer en 

respecteer ik iedere medewerker en verwacht ik het wederzijdse. Het sociale aspect speelt een belang-

rijke rol in mijn leven.

Regelmatig loop ik een rondje door het park om te controleren op, onder meer, esthetica en waar nodig, 

in overleg, tot verfraaiing en bescherming over te gaan. Ik hoop dat ik het vele afwisselende werk bij 

ZieZoo nog lang mag volhouden ondanks mijn lichamelijke beperkingen.

M a r i  v a n  d e r  S a n g e n
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Foto  John de Greef

Op 17 maart 2021 zijn er vier steppe- oftewel corsacvossen geboren, 

één mannetje en drie vrouwtjes. Deze vossen komen oorspronkelijk 

voor in centraal Azië en leven in familiegroepen, in ZiE-ZOO hebben we 

één volwassen man en twee volwassen vrouwtjes bij elkaar zitten. 

DE OPENING!!

Zaterdag 26 juni 2021 was het zover, de opening van het nieuwe hoofdgebouw. 

Gezien de coronasituatie was het een bescheiden feestje. Een klein aantal genodigden 

zagen hoe de burgemeester van Uden Dhr. Hellegers met een handeling het nieuwe 

gebouw opende. Na het oficiële gedeelte was er gelegenheid om deel te nemen aan 

een rondleiding door het gebouw. In het gebouw zijn onder andere  de entree, 

souvenirwinkel, cliëntenruimte, voerkeuken, dierenartspraktijk en 

kantoorruimtes ondergebracht. Foto’s  John de Greef
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