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 HET VERHAAL VAN DE DOENER

Isabel Lemahieu, vrijwilliger voor 
Vogelbescherming Vlaanderen

Wat drijft je inzet en hoe begon het?

Broedplaatsen geschikt voor holtebroedende 
vogels, zoals de Kerkuil worden vaak afge-
sloten, afgebroken of verplicht dichtgemaakt. 
Daarmee is het allemaal begonnen voor mij. 
Er werd mij vervolgens gevraagd om de kerk- 
uilenwerking in de zuidelijke Westhoek nieuw 
leven in te blazen. Tegenwoordig zet ik mij als 
coördinator van Vogelbescherming Westhoek 
ook in voor het aanbieden van nestlocaties en 
nestbescherming. Daarnaast ben ik mede-coör-
dinator van het Wildlife Taxi Team (WTT) West 
Vlaanderen, engageer ik mij in thematische 
werkgroepen en zetel ik in het Bestuur van 
Vogelbescherming Vlaanderen. 

Welke rol speelt de West-Vlaamse 
Milieufederatie daarin? 

De West-Vlaamse Milieufederatie heeft de ver-
eniging al juridisch bijgestaan. In de toekomst 
kan dit zeker nog voorkomen. 

Waar gaat het volgens jou de goede 
kant op in West-Vlaanderen? 

Sinds mijn engagement voor vogels heb ik al 
veel contact gehad met landbouwers. Zij bewer-
ken en beheren nu eenmaal het biotoop van 
veel vogels, die hulp kunnen gebruiken. Land-
bouwers zijn enthousiaster als het op vogelbe-
scherming aankomt. Bij de meeste landbouwers 
zijn mijn medewerkers en ikzelf graag geziene 
gasten. We hebben de landbouwers nodig! Dat 
weet ik als boerendochter maar al te goed.  

Waar moet in onze provincie  
dringend de hand aan de ploeg? 

De Vogelopvangcentra (VOC’s) en Wildlife Taxi 
Teams (WTT’s) geven elke dag het beste van 
zichzelf om noodlijdende wilde dieren een vol-
waardige 2de kans in de natuur te bieden. 

Het zou fijn zijn mocht elke gemeente (finan-
cieel) haar steentje willen bijdragen want het 
kostenplaatje loopt hierbij hoog op. 

 
Welke ‘groene’ droom hoop je ooit 
verwezenlijkt te zien? 

Het zou geweldig zijn mocht er nog minstens 
één opvangcentrum bijkomen in het zuiden van 
de provincie. 

Op welk (groen) plekje in de provincie 
kom je tot rust?

In boerenlandschap, wandelend en rondkijkend 
naar welke vogels en wilde dieren er zijn. Dat 
kan evengoed in Heuvelland als in Midden- 
West-Vlaanderen zijn.
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