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PADDENVRIENDJES

EN KINDERPRET

Een bijzonder jaar mag 2021 genoemd worden
voor de paddenoverzetactie in de Kerkstraat.
Naast onze trouwe jaarlijkse vrijwilligersbezetting:
Nele en Jasper, Joke met drie kinderen, Sabine met
man en kind, Dagmar, Fabienne en Astrid konden
we dit jaar steunen op heel wat nieuwe enthou-
siaste vrijwilligers. Kenneth, Valérie en Yannick, Kim

met haar drie koters en Marie-Julie ook met drie kin-
deren kwamen helpen en het beviel hen duidelijk ui-
termate.  Rudy en Mireille moesten jammer genoeg
afhaken. Bedankt voor de menige jaren dat jullie actief
waren! Onze coördinator Christophe kon dit jaar tot
zijn spijt alleen administratieve taken uitvoeren. Aan
het begin van het paddenseizoen brak hij zijn been. 

De overgezette aantallen waren van een goed ge-
middelde namelijk 407, waarvan 10 kikkers en 14
salamanders. De hoogste score tot nu toe was in
2010 met 1.079 en de laagste 143 in 2008. Heel
opvallend telden we het laagste aantal slachtoffers
ooit, namelijk slechts 30 stuks of 7%. In de slechtste
jaren was dat 63%. Er zijn twee aanwijsbare rede-
nen voor deze gunstige verhouding dit jaar; Minder
verkeer en de vele helpende handen die op de juiste
momenten actief waren. 

Dit jaar hebben we apart in onze bubbeltjes gewerkt
maar dat verschilt niet veel van andere jaren. Hoe
meer we verspreid over de straat de padden opvan-
gen, hoe minder slachtoffers we tellen. Want inder-
daad, niet enkel de emmers worden leeggemaakt, het
grootste gevaar schuilt voor de tuinen waar geen
schermen kunnen staan. Een dankwoordje aan de
voorzichtige vierwielers is ook op zijn plaats hier. De
meeste mensen passen hun snelheid aan, vooral als

er vrijwilligers bezig zijn. We vallen dan ook goed op
met onze fluohesjes en lampjes. 

Wat onverwacht, omwille van dit jaar vol gebreken,
kon toch de Freinetschool deelnemen door enkele
ochtendbeurten van ons over te nemen. Doordat we
omwille van Corona geen begeleiding konden voor-
zien, kwamen we op het idee om in de emmers op-
drachtjes en weetjes te steken. Dat is zo erg in de
smaak gevallen zodat we dit willen onthouden als
werkwijze voor de toekomst. Zo zie je maar weer dat
in de beperkingen ook vele mogelijkheden schuilen.

In Temse werd dit jaar een nieuwe overzetactie op-
gestart aan de Tekenaarslaan op de Zaat. Ook daar-
voor stonden van meet af aan enthousiaste
vrijwilligers klaar. 

Duizendmaal dank aan alle vrijwilligers
en hopelijk kunnen jullie volgend jaar
weer meewerken. Jullie kleine vriendjes
kijken er al naar uit. Kwakuwel. 

  


