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Een van uw buren heeft zich aangesloten bij
ons
HUISMUSSEN NETWERK
U ontvangt dit schrijven van ons, Stichting Witte Mus, omdat één van uw buren zich heeft aangesloten bij
ons netwerk. Eén van uw buren heeft onze hulp gevraagd bij het voor huismussen geschikt maken van een
deel van het door hem of haar bewoonde erf. Hij of zij heeft zich daarmee aangesloten bij ons netwerk van
mensen die de huismus een warm hart toe dragen.

Wie of wat is Stichting Witte Mus
Stichting Witte Mus is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een landelijk erkend officieel Goed Doel.
Deze stichting heeft zich ten doel gesteld de Huismus van de -in 2004 opgestelde- rode lijst van beschermde
vogels af te krijgen door het aantal biotopen voor huismussen in Nederland te vergroten.
Twee van onze bestuurders ondersteunen al sinds 1998 een groep huismussen en hebben hiervoor het erf
middels empirisch onderzoek aan gepast.
In eerste instantie waren er nog geen tien mussen, maar anno 2010 is het één van de grootste kolonies van
Nederland geworden, die jaarlijks uitzwermt over een groter deel van het land.
Daar bij is het van belang dat deze uitzwermende, meestal jonge mussen, goed terecht komen.
Gelukkig is dat geen probleem, daar er jaarlijks meer en meer mensen hun tuinen, balkonnen, dakterassen,
muren en erven vogel-vriendelijk inrichten, al dan niet met hulp van Vogelbescherming Nederland.
Maar al is een vogel-vriendelijke omgeving een prachtige rustplaats, het is niet automatisch geschikt voor
bewoning door huismussen. Dat komt vooral doordat huismussen in groepjes leven, en niet solitair zoals
bijvoorbeeld merels, koolmezen of roodborstjes.
Wanneer iemand een erf geschikt heeft gemaakt voor huismussen en het lukt om de huismussen daar ook
naar toe te lokken, dan kan er na enige tijd, afhankelijk van de grootte van dit biotoop, een heel nieuw
biologisch evenwicht van allerlei dieren en planten ontstaan.
Uw buren en wij hopen van harte dat u geen bezwaar hebt tegen het plan van uw buren, om het door hem of
haar bewoonde erf voor huismussen geschikt te maken. Of misschien is het zelfs wel zo dat u, net als wij, tot
de grote groep mensen behoort die mussen leuke vogels vindt en die het prima vindt als de mussen opnieuw
een plek in de steden en dorpen krijgen.
Wilt u meer informatie over het werk van Stichting Witte Mus, dan kunt u de website bezoeken op
http://www.stichtingwittemus.nl
Heeft u vragen over huismussen, of heeft u misschien toch wel bezwaren, dan kunt u terecht op ons
huismussenforum. Dit forum is te vinden op http://www.huismussenforum.nl

Met vriendelijke groet,

Stichting Witte Mus

