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Aanleiding 
Door de strenge eisen (Wet Natuurbescherming 2017) die aan wildopvangcentra in 
Nederland worden gesteld, is het aantal opvangcentra dramatisch afgenomen. Dit zorgt 
voor een tekort aan wildopvang, met name in Midden-Nederland. Stichting Avolare is 
opgericht om dit tekort op te vullen. 
 
 

Doel  
Avolare biedt hulpbehoevende inheemse wilde dieren hulp en de mogelijkheid te 
rehabiliteren, om ze zo snel mogelijk weer uit te zetten in hun natuurlijke omgeving.  
Daarnaast wil Avolare het grote publiek ervan doordingen dat we zorgvuldig met onze 
natuur om moeten gaan.  
 
 

Speerpunten 
Opvang  
De processen bij de wildopvang zijn zo efficiënt mogelijk ingericht. Door het 
wildopvangbeleid en -processen door te ontwikkelen, wil Avolare garanderen dat de dieren 
de best mogelijke zorg krijgen. Het beleid wordt gebaseerd op de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten en evidence-based onderzoek.  
 

Educatie 
De educatieve activiteiten van Avolare bestaan uit het geven van voorlichting, het 
ontwikkelen van lespakketten, app’s, e-learnings en het openstellen van een 
bezoekerscentrum.  
In het bezoekerscentrum wordt informatie gegeven over inheemse wilde dieren en wat 
Avolare daarvoor doet. Daarnaast zijn er wisselende exposities. 
 

Expertisecentrum 
Avolare bouwt samen met andere organisaties en initiatieven aan een uitgebreid netwerk 
op het gebied van dier, natuur, educatie en duurzaamheid.  
Nieuwe kennis en inzichten worden, waar mogelijk, direct verwerkt in de werkprotocollen 
en lespakketten. 
 

Maatschappelijk betrokken 
Avolare is een centrum voor dier én mens. De stichting organiseert activiteiten voor 
ouderen en kinderen, dagbesteding en activerend werk voor mensen met een beperking 
en biedt mogelijkheden voor re-integratie en stageplaatsen. Een nauwe samenwerking 
met de gemeente en bevoegde instantie en organisaties is hierbij essentieel. 
 

Duurzaamheid 
Door energie-neutrale huisvesting en toepassing van duurzame materialen wil Avolare 
natuur en het milieu niet onnodig belasten. Avolare deelt haar ervaringen en “best 
practices” graag met andere organisaties. 
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Locatie 
Stichting Avolare is gevestigd aan de Boersberg 2 in Doorwerth. De bouw is een particulier 
initiatief van Gert-Jan Nefkens. Het terrein wordt gepacht van Staatsbosbeheer en is 6.300 
m2 groot. Het hoofdgebouw heeft maar liefst 1.200 m2 vloeroppervlak. De buitenverblijven 
beslaan ook nog eens 1.200 m2. 
Het gebouw is opgetrokken uit duurzame materialen en volledig CO2-neutraal gebouwd. 
Het gebouw is energieneutraal, o.a. door zonnepanelen en zonneboilers, koude-
warmteopslag, wateropvang, goede isolatie en energiezuinige verlichting. Een mos-
/sedumdak zorgt voor verkoeling en CO2-reductie. 
 

 

Planning 
2020 
De bouw van het centrum is gestart in oktober 2019. Dit jaar ligt de focus op het inhoudelijk 
opzetten en vormgeven van de Stichting Avolare, op het aanvragen van subsidies en het 
vinden van sponsors en donateurs. Daarnaast worden de bouwplannen gerealiseerd door 
de initiatiefnemer van het bouwproject.  
 

2021 
In april/mei 2021 vindt de oplevering van het gebouw plaats. In juni 2021 vindt de opening 
plaats en wordt de wildopvang gefaseerd opgestart. In juli opent het bezoekerscentrum 
haar deuren voor het publiek. 
 

2022 
In 2022 verwacht de stichting volledig te draaien in de wildopvang. Daarnaast heeft Avolare 
dan een goede start gemaakt met de educatieve afdeling van het centrum en het 
vormgeven van het kennis- en expertiseplatform. 
 

2023-2025 
Verdere uitbouw van lespakketten, app’s, en e-learnings. Vergroten van het 
(kennis)netwerk. Initiëren van onderzoeken. Door ontwikkelen van kwalitatief 
hoogwaardige wildopvang. 
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Organisatie  
Stichting Avolare is opgericht op 3 oktober 2018. 
 
Algemene gegevens 
KvK nummer:       72764651 
Fiscaal nummer/RSIN:     859228381 
ANBI-status:       Toegekend 
 
Adres:    Boersberg 2  

6865 NG Doorwerth 
 
Contactpersoon:  Thijs Devlin, Manager 
E-mailadres:       info@avolare.org 
Website:         avolare.org 
Telefoonnummer:       06 20 15 37 28 
 
Social media:   Facebook: facebook.com/stichtingavolare 

LinkedIn: linkedin.com/company/avolare 
Twitter: twitter.com/st_avolare 
Instagram: instagram.com/st_avolare 

 

Bestuur  
Het bestuur van Avolare bestaat uit vijf personen. Er wordt altijd gestreefd naar een oneven 
aantal bestuursleden met een minimum van drie. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt 
geen vergoeding voor hun werkzaamheden anders dan vergoeding van werkelijk 
gemaakte kosten.  
 
Bestuursleden: 
Voorzitter:       Marjo Poulissen 
Secretaris:       Gert-Jan Nefkens 
Penningmeester:     Menno van der Put 
Bestuurslid:       Marylou Gudden-Aaldering 
Bestuurslid:       Marielle van Aggelen 
 

Werknemers  
Op dit moment heeft de stichting 1 werknemer; de manager. Zodra de locatie operationeel 
is, voorjaar/zomer 2021, is het nodig om een extra persoon aan te nemen als hoofd 
dierverzorging. Bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden zijn vrijwilligers van 
cruciaal belang.  
 

Financiën 
Het bestuur stelt jaarlijks de begroting vast. Binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar 
stelt het bestuur de jaarrekening op. Deze wordt gepubliceerd op de website. De 
inkomsten van de stichting bestaan met name uit subsidies, donaties en sponsoring. 
De grootste kostenposten zijn personeelskosten en aanschaf van materialen en 
diervoeders. 
De financiële en loonadministratie zijn ondergebracht bij KAN-Accountants te Doorwerth. 
 
 


