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Wild animal sanctuary

De Zonnegloed  Premier et unique sanctuaire pour animaux 
sauvages en Belgique.  

Un refuge spécialisé où des animaux sauvages maltraités et 
dans le besoin peuvent y vivre pour de bon. 
De Zonnegloed est un centre de sauvetage d’animaux  
reconnu en Europe. C’est un centre qui sauve, prend soin de 
et fournit un abri aux animaux natifs et exotiques sauvages 
qui ont été maltraités, blessés, abandonnés ou qui sont dans 
le besoin. 
De Zonnegloed fournit un abri à vie pour les animaux qui 
ne peuvent pas vivre à l’état sauvage pour diverses raisons. 
Le bien-être de chaque animal est au centre de toutes les actions 
entreprises par le sanctuaire. De plus, le centre d’accueil a une 
politique de non-reproduction. L’éducation, la formation et la 
sensibilisation constituent également une partie importante de 
notre travail.

  The first and only wild animal sanctuary 
 in Belgium.  
We’re a specialized sanctuary where abused wild animals 
in distress can find a permanent shelter. 
De Zonnegloed is a European recognized animal sanctuary. 
It is a facility that rescues, cares for and provides shelter 
for wild native and non-indigenous animals that have been 
abused, are injured, abandoned or are otherwise in distress. 
De Zonnegloed offers lifelong shelter to animals that for various 
reasons can’t go (back) to the wild. 
The welfare of each individual animal is the primary conside-
ration in all sanctuary actions. In addition, the facility enforces 
a non-breeding policy and replaces animals only by way of 
rescue, confiscation or donation. Furthermore, an important 
part of its work is education, training and raising awareness.

Voor openingsuren en tarieven check onze website!
 Consultez les horaires et les tarifs sur notre site!
 For opening hours and prices check our website!

De Zonnegloed vzw
Kasteelweg 22  
8640 Oostvleteren - België
Tel. +32 (0)57 40 18 56
info@dezonnegloed.be
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Meer info/Plus d’info/More information:
www.dezonnegloed.be

Bezoek en steun onze dieren
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Wild animal sanctuary

Wij kunnen veel… maar niet alles.
Wil je meehelpen? Super. Op de website vind je wat je allemaal 
voor ons kunt doen. Ook jouw financiële bijdrage wordt ten zeerste 
gewaardeerd. Adopteer samen met jouw gezin één van onze  
dieren… of geef een adoptie cadeau… of neem een abonnement. 
Giften kunnen gestort worden op 

BE58 7390 1329 6879
Dank je wel in naam van Karel & Lieve, 
oprichters en bezielers en van het volledige 
super enthousiaste Zonnegloed team.

 Merci au nom de Karel & Lieve, 
 fondateurs et inspirateurs et toute l’équipe.

 Thank you on behalf of Karel & Lieve, 
 founders and inspirers, and the entire team.

Ter bescherming van de meest kwetsbare wilde dieren. 

 Pour la protection des animaux sauvages les plus vulnérables. 

 For the protection of the most vulnerable wild animals.
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Eerste en enige wild animal 
sanctuary in België

Het verschil tussen 
leven en dood voor 

wilde dieren in nood !

Een gespecialiseerd toevluchtsoord waar mishandelde 
wilde dieren in nood definitief terecht kunnen. 
De Zonnegloed is een Europees erkend dierenopvang-
centrum – sanctuary. Het is een centrum dat wilde in- en 
uitheemse dieren die misbruikt of achtergelaten werden, 
gewond zijn of anderszins in nood verkeren, redt, verzorgt 
en opvang biedt.

Aan dieren die om diverse redenen niet (terug) in het wild 
kunnen leven, biedt vzw De Zonnegloed levenslang opvang.

Hierbij staat het welzijn van elk individueel dier centraal bij 
elke handeling die de sanctuary doet. Bovendien voert het 
opvangcentrum een niet-fokbeleid. Daarnaast is educatie, 
opleiding en sensibilisatie een belangrijk onderdeel van 
de werking.

Erkenning door verschillende instanties en overheden:
-  erkend door EARS: 
 European Alliance of Rescue Centers 
 and Sanctuaries
-  erkend door de Federale Overheidsdienst CITES 
-  erkend door het FAVV als “BALAI-approved 
 institution” wat wil zeggen dat de quarantaine 
 voldoet aan de hoogste Europese veiligheidsregels.
-  erkend door de Vlaamse overheid Departement 

omgeving Dienst beleid Dierenwelzijn, wat wil 
zeggen dat wij voldoen aan de Belgische 

 dierentuinwetgeving.

Ondanks al deze 
erkenningen 

ontvangt 
De Zonnegloed 

geen subsidies.

Meer dan 
10 soorten apen

luister naar hun 

indrukwekkend geroep en 

geniet van hun streken…

Plus de 10 espèces de singes

Meer dan 20 
soorten roofdieren 

beren, lynxen, 

stokstaarten, …

Plus de 20 espèces de prédateurs

Meer dan 30 andere 
soorten zoogdieren 
zoals zebra’s, antilopen,

muntjakken, stekelvarkens…

30 autres espèces de mammifères

Fibi werd gekocht als babyaapje 
op de markt van Marrakech  
(Marokko) als huisdier.
Ze is hoogstwaarschijnlijk door 
handelaren/stropers bij haar 
moeder uit de natuur weggerukt. 
Fibi werd via de luchthaven 
binnengesmokkeld, verdoofd 
en volledig getapet net als 
een worst. Het liep fout 
als huisdier en Fibi werd 
jaren lang opgesloten in 
een kooi in een donker 

hok. Uiteindelijk werd ze achtergelaten op straat/gedumpt.  
Het had heel anders met dit kleintje kunnen aflopen.  
De Zonnegloed vangt o.a. weesjes als Fibi en achtergelaten 
aapjes op.

Het verhaal van Fibi

Fibi, de berberaap

Ontdek méér dan 120 geredde diersoorten    
 Découvrez plus de 120 espèce d’animaux sauvés
 Discover more than120 rescued animal species

FAVV

Ontdek meer dan 30 
vogelsoorten
wandel doorheen

de grote vliegvolières, 
geniet van de prachtige
kleuren en het gezang…

Découvrez plus de
30 espèces d’oiseaux

Meer dan 
30 reptielsoorten
kom binnen in de kleine 

beestjeszolder met insecten, 
reptielen, schildpadden, …

Plus de 30 espèces de reptiles


