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Sneeuwstorm
Een zware sneeuwstorm verraste de
dieren in het bos. Ze zijn allemaal
ondergesneeuwd! Kun jij nog
ontdekken welke dieren het zijn?
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Vogelvoerkastje uit een melkpak
Als het vriest of als er sneeuw ligt, hebben vogels veel moeite voer te vinden.
Terwijl ze dan juist veel energie nodig hebben om warm te blijven! Door ze
voer en water te geven, vergroot je de overlevingskansen van vogels
in de winter. Maak bijvoorbeeld eenvoudig van een melkpak dit
voerhuisje.
Zo doe je dat:
1. Spoel een melkpak goed schoon en laat
het drogen
2. Als het pak een plastic dop heeft, verwijder deze dan
3. Knip een opening uit de zijkant van het
pak
4. Knip het bovenste, rechtopstaande
randje van het pak
5. Vouw een los stuk karton dubbel en knip
er een overhangend dakje van, lijm of
niet het vast
6. Verf het huisje met watervaste verf in
een mooie kleur
7. Prik een potlood of stokje in de voorkant

van het pak, duw het door het pak heen
en steek het uiteinde een klein stukje
door de achterkant
8. Haal touw of ijzerdraad door twee gaten
achterin het pak en maak de uiteinden
binnenin vast
9. Vul het pak met vogelzaad of pinda's en
hang het buiten, liefst op een droge plek

Meer informatie over vogels voeren vind je
op www.vogelbescherming.nl/tuinvogel.
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