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Wildlife Intervention Team en dierenarts Patrick De Smedt redden reebokje op campus
Caputsteen van Busleyden Atheneum. Het dier zat sinds het begin van de zomervakantie
vast op het campusdomein aan de Caputsteenstraat in Mechelen.

REEBOKJE OP CAMPUS CAPUTSTEEN GERED
Door tussenkomst van het Wildlife Intervention Team (WIT) en dierenarts Patrick De
Smedt van Animalcare in Erps-Kwerps is een reebokje dat negen weken op campus
Caputsteen van het Busleyden Atheneum verbleef, eindelijk gevangen. Onder
verdoving werd het dier overgebracht naar een weide in de omgeving van Mechelen.
De verdoving met een verdovingspijl was nodig omdat reebokjes van angst een
hartstilstand kunnen krijgen.
Zaterdagochtend om 10 uur startte de operatie om het dier op het grote schooldomein in te
sluiten, zodat de dierenarts een verdovingspijl kon afschieten.
“Een hele uitdaging. Het dier rende eerst naar de ingang van kinderdagverblijf Stijn en
Stientje. Omwille van de vele buurtbewoners die daar aan de straatkant toekeken, was het
onmogelijk om veilig een verdovingspijl af te vuren. Het rende de speelplaats op en zocht
vervolgens zijn toevlucht op de parking van de school. Daar kon het worden ingesloten met
nadarhekken. Dachten we. Het reebokje wist te ontsnappen en werd uiteindelijk aan de kant
van GO! basisschool Lyceum ingesloten en verdoofd”, zegt Katie Steemans.
Met de reddingsoperatie komt een einde aan een verblijf van ruim twee maanden op campus
Caputsteen.
“Het reebokje zat al eens geklemd tussen de spijlen van de automatische campuspoort. Ook
de drukte die de terugkeer van de leerlingen met zich meebrengt, maakte van ons groene
campusdomein geen goede bestemming meer”, zegt Katie Steemans, directeur van BAcampus Caputsteen. “Maar door de grootte van ons domein wist het dier zich steeds te
verstoppen waardoor het moeilijk was om het te verjagen.”
Na eerst officiële natuur- en dierenverenigingen te hebben aangesproken, namen uiteindelijk
vier vrijwilligers van het Wildlife Intervention Team de operatie op zich: Marijke, Patrick, Guy
en Pascal. Dierenarts Patrick De Smedt verdoofde het dier.
Wildlife Intervention team steunt volledig op vrijwilligers. De vereniging ontvangt geen
overheidssubsidies. “Toch hebben ze het voorbije jaar maar liefst 700 oproepen beantwoord
om dieren die in de problemen zaten, te gaan helpen. Hiervoor legden ze 34.000 km af
doorheen heel Vlaanderen.”
Ook dierenarts Patrick De Smedt, die zich specialiseerde in het verdoven van wilde dieren,
zette zich belangeloos in om het reebokje te helpen.
“Echte dierenvrienden! We zijn heel blij met de hulp die ze ons geboden hebben”, zegt Katie
Steemans. Het reebokje werd vrijgelaten in een weide in de omgeving van Mechelen.
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 9000
cursisten volwassenenonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De
groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De
algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

