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In 2012 zijn er 235 egels in de opvang verzorgd, een min of

meer gemiddeld aantal, waarover u in ‘Egels in de opvang’

nadere informatie kunt lezen.

Ook kunt u zich verdiepen in enige belevenissen van een

paar peuters en kleuters en niet te vergeten de belevenissen

van degene die ze in thuiszorg had.

Sinds juni 2012 is egelopvang Westland bij ons gevoegd. Zij

werden en worden financieel ondersteund door de dierenbe-

scherming. Op medisch gebied gaan we nauwer samenwer-

ken. Binnen 5 jaar hopen ze een stichting te hebben opge-

richt om dan zelfstandig verder te gaan.

Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst hebben we onze waar-

dering voor Tinus Habich laten blijken door hem een zilveren

egel aan te bieden.

Hij werkt al meer dan 10 jaar bij ons, is zeer betrokken bij de

egels en is 2x per week aanwezig. Bovendien fietst hij ’s

avonds regelmatig langs het asiel en controleert dan of alles

in orde is.

Onze open zaterdagen vallen steeds meer in de smaak en

blijken ook meer bekend te zijn.

Waar we verleden jaar 30 tot 50 bezoekers telden, blijken we

nu 50 tot 70 belangstellenden op bezoek te krijgen. We doen

het dus niet voor niets

Dit jaar zullen we ook weer open zijn tijdens de Duinenmars,

op13 en 14 april van 11 tot 16 uur, waarbij we zullen zorgen

dat de grabbelton weer goed gevuld zal zijn.

September 2013 wordt een feestmaand! We vieren dan ons

25-jarig bestaan.

Uiteraard krijgt u daar nog nader bericht over. We zijn al

druk aan het plannen en verheugen ons erop.

Vanaf deze plek willen we graag iedereen bedanken, die

ons in het afgelopen jaar heeft bijgestaan: de dierenartsen

(met name de Dierenkliniek Statenlaan), de

Dierenambulances, Vogelasiel De Wulp, onze buren van

Omnigroen, de mensen die er voor zorgden dat er voldoen-

de krantensnippers waren, de kantoorboekhandels, die elke

week zorgden voor de niet verkochte, overgebleven kranten,

alle medewerkers en alle donateurs.

Ank

Van onze voorzitter
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In het asiel vangen we zieke egels op, maar we geven

daar ook voorlichting over egels in de stad. Elke eerste

zaterdag van de maand houden we Open Huis in het

asiel. Men is welkom tussen 14.00 en 16.00 en veel be-

zoekers weten ons te vinden. Ook tijdens de Duinenmars

zijn we geopend.

We vertellen over  het egelleven en de gevaren van de

stad. We helpen sprookjes de wereld uit zoals: Egels

hebben giftige stekels, egels zitten vol vlooien en luizen

en als je een egel ziet moet die meteen naar de egelop-

vang. U ziet, er valt nog wel wat recht te zetten.

Als er ’s ochtends in het asiel de telefoon gaat, is het

vaak met een vraag over een egel die gezien is en wat

moeten we nu doen.  Zo was het ook met Plonsje.

Plonsje zwom in een singel in het Wateringseveld. Eerst

werd gedacht dat er een karper zwom, maar het bleek

een egeltje. Plonsje zwom heen en weer, de kanten van

de singel waren veel te hoog om er weer uit te klimmen.

 Met een schepnet is hij eruit gehaald en na telefonisch

contact met ons, door de Haagse  Dierenambulance

opgehaald en bij ons bijgekomen en na een paar dagen

weer uitgezet. Vijvers, sloten en singels blijven gevaarlijk

voor egels. Egels kunnen zwemmen, maar kunnen

verdrinken als ze niet meer uit het water kunnen komen.

Van onze secretaris

In de herfst zijn er in het asiel veel kleuteregels.

Kleuteregeltjes zijn erg nieuwsgierig en weten meestal nog

niet dat ze nachtdieren zijn. Heel geschikt dus om zo’n egeltje

mee te nemen naar een school en als afsluiting van een

herfstproject te laten zien en er over te vertellen.

Een echte egel in een klas, die laat horen dat een egeltje

smakkend eet en poepjes doet en plast. Succes verzekerd.

We hebben in 2012  30 groepen bezocht en 7 groepen zijn in

het asiel geweest.

Scholen vragen vaak van te voren wat ze voor de egels

kunnen inzamelen.  En zo vertrekken wij na ons bezoek met

oude handdoeken, kattenvoer (dat eten de egels in het asiel)

en natuurlijk mooie tekeningen en bedankjes.

Een school in Voorschoten had 4 zakken met afgevallen

boomblad verzameld. De egeltjes hebben daar  nestjes mee

gemaakt en heerlijk in geslapen. Soms wordt er zelfs heel

speciaal egeleten gezocht.

Lees maar wat Hanneke meemaakte. Blz. 9

                   Nell
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Financieel jaarverslag 2012
INKOMSTEN: 2012          2012 2013

                BEGROTING    WERKELIJK   BEGROTING

Donaties particulieren 7.000,- 7.700,- 7.500,-

Donaties organisaties  2.500,- 2.050,- 2.000,-

Giften 1malig+pot 1.200,- 2.600,- 2.500,-

Rente 800,- 845,- 850,-

Diversen 300,- 235,- 250,-

Winkel verkoop 2.000,- 2.000,- 2.000,-

Nadelig saldo 1.600,- 1.565,- 700,-

TOTAAL: 15.400,- 16.995,- 15.800,-

Toelichting: Over het algemeen liggen de begroting en de gerealiseerde cij-

fers niet zo ver uit elkaar.

Wat de inkomstenkant betreft kunt u zien, dat onze donateurs ons niet in

de steek hebben gelaten. In tegendeel, van diverse mensen kregen we

een extra grote gift. Jaarlijks melden enkele donateurs zich af, meestal

vanwege hoge leeftijd.

Gelukkig hebben zich ook dit jaar veel nieuwe donateurs aangemeld, maar

veel mensen geven een bijdrage zonder vaste donateur te willen worden of

overhandigen het tijdens een open dag.

De opbrengst via verkoop van egelartikelen was weer aanzienlijk. Onze

vrijwilligster Els levert hieraan een grote bijdrage door verkoop van onze

artikelen in Zorghuis Drees, maar vooral door het breien van zeer veel klei-

ne egeltjes, die erg in de smaak vallen bij de kinderen (en hun ouders).

Van een oudere donateur kregen we een groot deel van haar egelverza-

meling om te verkopen. We zijn daar extra blij mee, omdat er steeds min-

der artikelen met leuke egelafbeeldingen te koop zijn.

We hebben dit jaar een nieuwe katoenen tas laten maken met de egelfoto

er op. Onze tassen met het logo waren op.

Bij de bijzondere giften zijn we de Lorie Kleyn Stichting en de trimclub Effe

Sitte dankbaar voor hun jaarlijkse ondersteuning. Ook de Scoutinggroep

Ferguson heeft dit jaar weer een speurtocht / wandeltocht georganiseerd,

2012 2012 2013             UITGAVEN

BEGROTING WERKELIJK BEGROTING

Kosten egels voer 3.000,- 2.455,- 2.500,-

Idem medicijnen 5.000,- 6.830,- 6.000,-

 Idem diversen 300,- 365,- 300,-

Huisvesting/Onderhoud 2.000,- 2.750,- 2.600,-

Administratie   500,- 200,- 200,-

Infomat./publiciteit 1.500,- 1.700,- 1.700,-

Vrijwilligers 1.300,- 960,- 1.000,-

Bestuur 300,- 295,- 300,-

Diversen  500,- 165,- 200,-

Winkel inkoop 1.000,- 1.275,- 1.000,-

TOTAAL: 15.400,- 16.995,- 15.800,-

Dit financiële verslag is gecontroleerd en akkoord bevonden op 4 maart 2013 door de

heer B. Kruys

waarvan de opbrengst voor een deel voor onze opvang was. Van onze oud

medewerksters van het eerste uur en oprichtsters Noor Gietema en Kiek

Vermeulen kregen we een grote donatie. Ze blijven zich verbonden voelen

met de Opvang.

Tot onze verrassing kregen we een verzoek van Mw. Hagland, die bij een

van de filialen van AH een bus wilde plaatsen, waarin mensen hun

flessenbonnen konden gooien. Deze bus heeft er enkele maanden gestaan

met informatie over onze opvang er bij, waarna de opbrengst \475,- was. Wij

zijn haar en de klanten van AH erg dankbaar voor deze gift.

Van de firma Zegwaard kregen we een royale donatie nadat ze de verstop-

ping in onze WC hadden verholpen.

Van diverse organisaties, scholen ed. waarvoor onze medewerkers speciale

rondleidingen gaven of een lezing hebben gegeven, kregen we een finan-

cieel bedankje, maar ook vaak een gift in natura. De kinderen namen dan

eten voor de egels mee.

Wat de uitgaven betreft valt de hogere kosten voor de dierenarts en medicij-

nen op. Dit jaar kregen we in de zomer weinig egels binnen, maar degene

die kwamen waren  in een erg slechte conditie en hadden veelal meer hulp

nodig dan onze medewerkers konden bieden.
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Dit jaar is ons papierenjaarverslag weer door Grafia Printservice ge-

drukt, waarbij zij de helft van de drukkosten voor hun rekening hebben

genomen.

Als dank aan onze trouwe vrijwilligers hebben we ze deze zomer een

stadswandeling onder leiding van een gids van het Gilde aangeboden

met een etentje erna.  Loes, penningmeester

Donateur worden

Ieder die van egels en een goed milieu houdt, kan ook finan-

cieel bijdragen. Het bedrag dat U wilt geven is uiteraard vol-

ledig vrij.

Als u ! 7,50 of meer betaalt, krijgt u elk voorjaar ons jaarver-

slag toegestuurd en eventuele belangrijke informatie over de

stichting.
Omdat de ING tegenwoordig voor elke overschrijving kosten in

rekening brengt, hebben we het liefst internet, of automatische

bijdragen. Voor ons zijn de kosten het laagst als u per internet

betaalt, wilt u dan niet vergeten uw naam en adres en postcode te

vermelden?

We hebben inmiddels met de ING een incassocontract

afgesloten, waardoor u ons automatisch uw donateursbij-

drage kunt laten overschrijven. Per maand, kwartaal, half

jaar of per jaar.

Als u hierin geïnteresseerd bent, wilt u dan contact met me

opnemen?

(Tel: 070-3681303) Loes

ANBI erkenning door de belastingdienst:

Nadat we dit jaar een controle van de belastingdienst heb-

ben gekregen, zijn we weer als Algemeen Nut Beogende

Instelling erkent, zoals u ook op de site van de Belasting-

dienst kunt zien.

Dit betekent dat we geen schenkingsrecht hoeven te betalen

over giften of legaten en U uw giften aan onze stichting kunt

aftrekken van uw belastingen (zolang u voldoet aan de alge-

mene regels).

              EGELSTELLING

Ik wandel vaak door bossen en door parken,

Maar zelden zie ik nog een stekelvarken.

Nu deert mij zoiets meestal voor geen steek,

Tenminste niet bij mug, of luis, of teek,

Maar er is één exceptie op de regel,

En dat is: de Bedreiging van de Egel,

Want zitten ze de egel op zijn kop,

Dan zet ik boos mijn eigen stekels op!

2009 Driek van Wissen,

dichter des vaderlands
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Nieuws uit 2012

Sinds 14 mei is er begrazing in het Westduinpark.

Zoals de meeste mensen inmiddels weten zijn er op 14 mei twee volwassen Schotse Hooglander koeien en hun 2 kalveren

losgelaten in de duinen. Ze voelden zich zeer snel op hun gemak en doorkruisen het hele gebied, waarbij we ze regelmatig bij

ons gebouw zien. Daarbij kunnen ze soms zeer opdringerig gedrag vertonen. Twee keer kon Ank pas na enige moeite doos-

jes met te vervoeren egels in de auto zetten. Een stevige koeiendame stond zich te bekijken in de zijspiegel, zodat het portier

niet open kon en een ander vertikte het om haar zonnige plekje voor de bumper te verlaten.

Maar meestal komen ze alleen even een slok water halen uit de vaak aanwezige plas voor het asiel. Ze slapen in de Natte

Pan.

We hadden een paar keer last van overstroming doordat het water niet goed doorstroomde. Dat gebeurt als het afgevallen

blad de afvoer verstopt. Maar bij nadere inspectie door de mensen van Omnigroen bleken de afvoerbuizen die het water naar

de septictank moesten vervoeren, volledig verstopt te zijn.

Inmiddels is er een nieuwe constructie gemaakt, zodat het water direct de duinen wordt ingevoerd. We hopen dat dit afdoen-

de blijkt te zijn.

Op donderdag 4 oktober  hebben we Marieke de Groot, fractievoorzitter en gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren

met 2 medewerkers op bezoek gehad. Ze kwamen een ontbijtje brengen voor de egels. Kattenvoer, zijnde dierlijk voedsel,

wilden ze niet geven, zodat ze op internet hadden gezocht naar vegetarische spullen: banaan, appels, peren, rozijnen, bos-

bessen ed. Het probleem hierbij was, dat de egels dit eten niet gewend zijn.

Marieke heeft de egeltjes Blaasje en Blaadje (waren gevonden nadat er met een bladblazer was gewerkt) eerst hun eigen

voerbakjes gegeven, ze vervolgens pindakaas aangeboden, waar ze enthousiast op af kwamen en tot slot kregen ze nog een

paar bosbessen, die uiteindelijk met smaak zijn opgegeten.
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Weet u dat...

Er sinds maart een metalen egeltje met een boodschap er in verstopt zit in de buurt van het asiel?

Mensen die aan geocache doen, zoeken hem met hun GPS systeem op en schrijven dan hun naam op een papiertje

en later op internet op een speciale site voor deze ‘sport’

Weet u dat... we nu en dan een opgezette egel uitlenen voor spreekbeurten ed.?

Weet u dat...

De mensen van De Wulp in 2012 93 egels hebben opgevangen omdat wij gesloten waren? Hiervan zijn er 5 bij hen

overleden. De meeste kwamen er via de Dierenambulance. 24 egels werden door particulieren gebracht of in het

opvanghok gezet.

Weet u dat...

Dierenambulance Den Haag; 210 egels heeft gevonden c.q. opgehaald? Hiervan hebben ze er 11 direct weer

gezond uit kunnen zetten, 24 naar de babyegelopvanghuizen, 34 naar de egelopvang en 75 naar de Wulp gebracht

en  waren er 57 overleden opgehaald, of voor euthanasie naar de dierenarts gebracht.

Weet u dat...

De meest originele egelnamen die dit jaar zijn bedacht waren:Twaalfje, Freedom, Hemeltje, Zieltje, Guirlande, Epke,

Bommel, Paradijsje, Snowflake, Moonshine, Frummeltje, Rohrshag, Obama, Epsilon, Madonna?

Weet u dat...

We door een van onze vrijwilligers op Facebook zijn gezet.?

Weet u dat...

de boswachters regelmatig rondleidingen geven in de duinen en dan ook langs onze opvang komen, waarbij een van

de vrijwilligers uitleg kan geven over ons werk. ?
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Egel wel en wee in de opvang

In het totaal werden in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 235 egels opgevangen. 128 egels werden

vrijgelaten, 65 egels overleden, waarvan 13 door euthanasie.

De maand januari was voor de tijd van het jaar nogal zacht, weet U nog wel? De struiken zaten al volop in knop toen in

februari 2012 ineens een periode begon met strenge vorst!

Een aantal egels kon in januari nog in tuinen worden geplaatst, of uitgezet, afhankelijk van hun gewicht en toestand.

Gelukkig maar, want anders was er een herhaling opgetreden van het jaar 2011, toen er ruim 40 egels in de opvang

zaten.

Van 1 januari tot  1 september  kwamen 92 egels binnen en  van 1 september t/m 31 december werden 143 egels

opgevangen. In september, oktober en november waren het vooral kleuters.

Een recorddag was maandag 8 oktober; die dag werden er in de opvang 6 egels gebracht en ’s avonds bij Nell, een van

de thuiszorgmensen, nog eens 6 egels! Dus totaal 12. Voor zover wij ons kunnen herinneren is dat nooit eerder gebeurd

Op 24 juli werd egel Rosa gebracht. Ze had een dikke buik.  De dag daarna lagen er 5 kleine egelbabietjes in het hok. 2

daarvan zijn doodgegaan of doodgeboren. De andere 3 hebben het gelukkig gered.

In september werden we gebeld door iemand, die vertelde dat hij een nest met 5 baby egeltjes had gevonden, en dat

nest had verplaatst uit voorzorg. Het zou op een ``verkeerde``plek liggen. Een paar dagen later werd het nestje gebracht.

Van de 5 kleintjes, waren er 3 in zorgwekkende toestand (uitgedroogd) zij hebben het jammer genoeg niet overleefd. De

overige 2 hebben het gelukkig gered, dankzij intensieve verzorging van onze thuiszorg vrijwilliger Nell.

Veel egels, die dit jaar zijn gebracht,  hadden problemen met hun achterpootjes. Opvallend meer dan andere jaren. We

weten niet waardoor dat gekomen is. Gelukkig konden ze wel worden uitgezet na behandeling.

Dat egeltjes het vaak hard te verduren hebben in onze mensenmaatschappij, bewezen egeltjes Blaadje en Blaasje. Zij

waren door een bladblazer meters ver weggeblazen. Gelukkig heeft het geen nadelige gevolgen voor ze gehad.

Hanneke
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Voorlichting op scholen.

Je maakt wat mee, wanneer je aan kinderen van alles en nog wat wilt vertellen over egels: Waar slapen ze, wat eten ze.

Vaak vertel ik dan dat egels dol zijn op regenwormen, slakken, insecten. Maar in de opvang geven we dat niet, daar krijgen

ze o.a. heerlijk kattenvoer uit blik.

Nietsvermoedend ging ik dus naar een school voor Speciaal Onderwijs in Den Haag. ‘Startpunt’ geheten. De juffen en kin-

deren hadden zich goed voorbereid op mijn bezoek met een egeltje Violet. Violet zat rustig op mijn schoot op een handdoek-

je met wat kattenknabbels

Aangekomen bij het onderwerp ‘eten’, kreeg ik, voordat ik er erg in had, een grote dikke regenworm en een aantal slakken,

die de kinderen hadden verzameld, op mijn handdoekje voor de neus van Violet. (en dat op mijn redelijk nuchtere maag...)

En ja hoor, hap, smak, regenworm in twee!! naar binnen. Skrontsj,  krrrak, slakkenhuis kapot, en slak naar binnen.

Violet was blij, dat kon je goed merken; de kinderen waren helemaal gelukkig, te zien wat een egeltje eet in de vrije natuur.

Ze hadden samen met juf, dit diner voor egel Violet zelf gezocht en met aarde en al in een grote accubak voor dit moment

bewaard!             Hanneke
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Publiciteit 2012

De opendagen elke 1e zaterdag van de maand worden steeds goed bezocht. Het aantal bezoekers varieert tussen 25 en 75

mensen per keer onafhankelijk van het weer. Soms hebben we een aantal egels om te laten zien, maar in de winter lukt dat niet

altijd.

Op zaterdag 31 maart, was de wandel- en speurtocht van de Ferguson scoutinggroep. Aan de ruim 200 mensen die langs kwa-

men tussen 10.00 en 16.00 uur konden we aan de hand van de opgezette egels e.e.a. vertellen, de twee aanwezige egels wa-

ren nog in winterslaap.

Maandag 9 april organiseerde Staatsbosbeheer in het Haagse Bos een Kijk en Doedag.

We hebben daar met 2 kramen in regen en wind gestaan met een knutselkraam en een met informatie en verkoop, samen met

de Haagse Vogelbescherming.

Ondanks het slechte weer, was de belangstelling groot. Het kleien van egels blijft populair. Er werden ook kaarten gemaakt en

kleurplaten gekleurd.

Toen er tegen 15.00 uur stevige windvlagen kwamen en we bang werden om de balken van het dakje op ons hoofd te krijgen,

zijn we snel gaan inpakken. De nieuwe gele egeljacks hebben geholpen ons zelf droog te houden.

Bij de Duinenmars op 14 en 15 april was het als altijd erg druk. We hebben vermoedelijk meer dan 1000 mensen binnen gehad,

waarvan een groot deel met de ‘rondleidingen’ meeging.

Zondagmiddag waren we door diverse voorraden heen. Zelfgebakken cakes waren in de loop van de ochtend al uitverkocht,

tosti's volgden (opbrengst \ 115,-). Ondanks de vele extra egeltjes van Els was de Grabbelton leeg: opbrengst \104,50. In de

winkel zijn bijna alle nieuwe mokken verkocht, zeer veel gebreide egels, nieuwe zachte grijze egels, maar ook van de hand-

doekjes, boeken, papieren servetjes ed. is veel verkocht. In het totaal voor \550,-.

We waren blij met de hulp van Leo, een van de mannen van Omnigroen, die ons elk jaar helpt met het inrichten en opruimen

van hun ruimte en die beide dagen de koffie verzorgt.

Op 30 april stonden we weer samen met de Vogelbescherming op de Geraniummarkt op het Lange Voorhout. We hadden

regelmatig aanloop, onder andere van de burgemeester die onze kraam apart bezocht.



Zondag 8 juli was er in het Westbroekpark ook dit jaar de publieksdag bij uitreiking van de Gouden Roos. Het weer werkte

niet erg mee, maar zodra de zon zich liet zien kwamen er bezoekers naar het park en ook  bij onze kraam.

Op 15 september organiseerde Dunea weer de jaarlijkse Natuurfeestdag in Meijendel. Deze was dit jaar extra feestelijk,

omdat prins Willem-Alexander en prinses Maxima het nieuwe bezoekerscentrum kwamen openen.

De prins en prinses hebben na de opening nog wel even over het terrein gelopen, maar ze hebben onze kraam niet be-

zocht.

Gelukkig was het die dag goed weer, droog met een zonnetje. Het waaide wel stevig, zodat alles goed vast gelegd moest

worden. Er zijn veel kinderen langs geweest, die vooral zeer enthousiast bezig zijn geweest met het kleien van egels, zodat

al voor het eind onze klei voorraad op was.

Op zondag 30 september werd voor het eerst op Het Plein  de Mooi Puur markt  gehouden, met alleen milieuvriendelijke

producten en met voorlichting over groen, zonne-energie, bijen ed.

We hadden een grote kraam samen met de Vogelbescherming en de AVN.

Er was redelijke belangstelling voor de kraam, maar in het algemeen liepen er vrij veel mensen van buiten de stad rond. We

hebben toch wel voorlichting kunnen geven, folders kunnen uitdelen en een paar spullen kunnen verkopen.

Zoals de laatste paar jaar, waren we op zaterdag 27 oktober extra open als Parel van de Flora en Fauna wijken.

De zaterdagploeg was extra vroeg begonnen en ondanks dat er bij de Wulp twee egels moesten worden opgehaald, waren

ze met extra hulp om 12.00 klaar met de egels.

Alleen kwamen er de eerste drie kwartier geen bezoeker opdagen. Daardoor hadden we de tijd om de voorraad matrassen,

mutsen ed. aan te vullen.

Daarna kwam het bezoek op gang en liep het de hele tijd door, tot zelfs na vijf uur. Voor een deel kwam dit doordat de zon

was gaan schijnen en veel mensen toch op stap gingen.
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Ot en Sien waren zeer actief en lieten zich uitgebreid bekijken en fotograferen. Ze demonstreerden zelfs het bespugen.

In totaal zijn er ruim 100 mensen geteld (inclusief toevallige voorbijgangers)

Het Natuur- en techniekspektakel van de Haagse Natuurverkenners op zondag 25 november  in het atrium van de

Haagse Hogeschool is langzamerhand ook een traditie geworden.

Na een langdurige opening van de wethouder om 12.00 uur konden de kinderen van alles doen. Bij ons:

vogelkleurplaten kleuren, egelkaarten maken, handvogels kleuren en in elkaar vouwen, van klei egels of andere dieren

maken, egeltasjes versieren, vogelvoer maken enz.

Op de panelen werd informatie gegeven over de beide verenigingen.

Contacten met andere organisaties

De Stichting Egelopvang heeft afgelopen jaar  deelgenomen aan:

a. Het Groen Platform, een overleg met andere Haagse Groenverenigingen: AVN, IVN, KNNV, KMTP, de Haagse

Vogelbescherming,het Haags Milieu Centrum en de Vrienden van Den Haag.

b. Beheerplatform Natuurmonument Westduinpark

c. Beheerplatform Wapendal

d. Beheerplatform Meer en Bos

e. Het Stedelijk Groenoverleg van de Gemeente Den Haag met diverse groenverenigingen en andere organisaties, die

in het Haagse groen zijn geïnteresseerd.

f.  We zijn aangesloten bij het Haags Milieu Centrum

g. Er is incidenteel contact met andere egelopvang centra en de Zoogdieren vereniging.

h. Dierenambulance Den Haag.
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Website

De volgende  cijfers zijn gemeten van het moment dat de website werd vernieuwd (juni 2010) tot heden:

Het populairst zijn de foto's in de fotogallerij. Deze pagina is met bijna 10.000 hits verreweg het best bezocht! Interessant

om te zien: de informatieve pagina's  "Welke egels hebben hulp nodig" en "wat te doen met een zieke of gewonde egel"

worden na de fotogallerij het meest bekeken. Ook is er interesse voor de vrijwilligers van de Egelopvang: zo'n 5500 hits

werd deze pagina bezocht. De kleurplaten zijn overigens ook in trek met bijna 4500 hits. Bij  het Haagse egelnieuws vonden

de bezoekers het artikel over "Veel jonge egels in de Haagse egelopvang" het interessantst.         Remko

Plannen voor 2013

Viering van ons 25 jarig jubileum.

We  gaan door met de open middagen elke eerste zaterdag-

middag van de maand van 14.00 tot 16.00.

Verder zal de egelopvang open zijn op:

13 en 14 April  bij de Duinenmars (11-16)

20 april bij de jaarlijkse wandeling en speurtocht van de Scou-

tinggroep Ferguson.

Met de kraam staan we op 2 juni bij de kinderboerderij Bijdorp

in Madestijn; bij de Rozendag op 14 juli, de natuurfeestdag in

Meyendel in september  en de slotdag van de Natuurverkenners in november.

De parkendag van de Gemeente Den Haag en de Haagse Bosdag van Staatbosbeheer worden wegens  bezuinigingen niet

meer georganiseerd.                 Loes
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Peuters en kleuters in thuiszorg

Als het niet regende mochten de peuters en kleuters, die ik in thuiszorg had, aan het eind van de middag in mijn tuin rond-

scharrelen. Eerst zette ik ze onder een grote halve bloempot, die werd door alle egeltjes van binnen grondig onderzocht. Er

kan tenslotte een kevertje in zitten.

Na een paar minuten kwamen de kopjes naar buiten, neusje in de lucht en dan werd er een spurtje genomen en werd een

nieuw plekje gevonden onder het taxusboompje. Vandaar uit werd de tuin opnieuw bekeken en steeds grotere afstanden

gelopen.

Alle egeltjes eindigden hun tocht snuffelend langs de muren en dan vond ik het wel genoeg geweest.

Maar zo niet Veldje, Veldje was een slechte eter en bleef in groei behoorlijk achter bij zijn broertje. Maar als Veldje in de

tuin kwam begon hij onmiddellijk met zijn neusje in het gras te duiken en at hij alles wat hij kon vinden. Zo kwam ik op het

idee om brokjes in het gras te leggen en dan ging Veldje het spoor van brokjes achterna. Na elk wandelingetje ging hij ook

in de kooi steeds beter eten.

En dan was er nog Hanane, echt een peutertje van net 200 gram, ook zij

kwam snel onder de bloempot vandaan en kreeg een regenworm te pakken. Al kostte het heel veel moeite en was het een

hoop gesjor en getrek; ze kreeg het voor elkaar die vette regenworm werd de hare!

Egeltje René Hij is wel warm, maar doet niets, zei Ank door de telefoon tegen mij. Zij bracht hem naar de opvang, waar een

kooi was klaargemaakt, maar een egeltje dat niets doet is niet goed. Daardoor kwam René bij mij terecht. Een echt ziek

egeltje dat opgerold bleef  liggen waar hij lag. Die avond heb ik hem alleen wat drinken en eten gevoerd.

De volgende ochtend heb ik hem een oliebadje gegeven om hem beter te

kunnen bekijken. Dat was wel even schrikken een echt rattenkopje en een dikke laag schimmel op zijn spierkap.

Twee open wondjes op zijn rug ... dat vroeg heel wat behandelingen!

In het weekend met Simone en Doreen het hele behandelplan samengesteld.

Gelukkig sloeg de antibiotica goed aan en na een week was René voldoende op kracht gekomen,

ging hij zelf eten en hoefde hij niet meer gevoerd te worden.
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In de opvang is het nog heel wat tobben met hem geweest om de schimmel en schurft te genezen, maar uiteindelijk kon

René, goed op gewicht toch naar een tuin. Hopelijk redt hij het deze winter en kan hij dit voorjaar echt worden uitgezet.

Egeltje Jamie (of hoe een egeltje zijn eigen leventje kan redden) Jamie deed het aanvankelijk heel best, at goed en kwam

lekker aan.

En dan ineens stond er op de etenskaart niet meer "alles op", maar "bijna niets gegeten". Niet één keer maar al dagen

achtereen en natuurlijk viel ze ook af. Dinsdag in de opvang hield ik haar een spuitje met Esbilac (puppymelk) voor en dat

ging er in als koek.

Jamie was levendig, had honger, maar at niet zelf, mijn nieuwsgierigheid nam de overhand  en daarom nam ik Jamie mee

naar huis om haar gedrag beter te kunnen observeren.

Ze lag de hele dag heel rustig te slapen op een stapeltje snippers, wilde niets van een muts (puntzak van een krant waar

onze egels in slapen) weten. Om de paar uur gaf ik haar 6 cc voeding en dat ging goed, maar ze wilde nooit meer drinken.

Heel rustig lag ze in het handdoekje en likte de voeding die uit het spuitje kwam op. Elke ochtend was het bakje met brok-

jes wel leeg, maar die lagen of in het waterbakje of aan de andere kant van de kooi. Het bakje met Whiskas was omge-

gooid, of platgetrapt.  Er werd heel wat gesleept met het voer, maar niet gegeten.

Vrijdag ging het fout, eerst wilde ze al niets meer eten en in plaats van rustig te liggen slapen, begon Jamie te graven, niet

even maar uren achter elkaar door. Tegen vijf uur belde ik bijna wanhopig met de dierenarts, want zo wilde ik het weekend

niet in.

Natuurlijk wilde de dierenarts Jamie eerst zien en was Nell zo lief om te rijden. Uit een röntgenfoto kwam niets bijzonders

naar voren. Maar verrassend vond ik het om zo te zien hoe een egel zijn poten opvouwt onder zijn lichaam.

Natuurlijk weet ik dat egelpoten wel 10 cm lang zijn, maar omdat het volle zoollopers zijn en de poten onder de spierkap

blijven, zie je dat eigenlijk niet echt.

"Misschien toch parasieten?" opperde de dierenarts, maar Jamie was wel ontwormd bij binnenkomst. Bij thuiskomst wilde

Jamie gelukkig weer zijn 6 cc voeding hebben en bleef hij weer rustig liggen. Maandag deed Hanneke een mestonderzoek

en jawel hoor Jamie had veel, heel veel parasieten!
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Dinsdagmorgen bracht Hanneke de medicijnen en kreeg Ja-

mie zijn eerste injectie, binnen 10 minuten begon hij te hoes-

ten, de hele dag duurde die hoestbui. Maar om half zes, hoor-

de ik het geluid, dat ik al die dagen had willen horen, het knap-

pende geluid van echt doorgebeten brokjes.

Jamie at zelf en Jamie bleef eten!  En nee, er was niets meer

over van het egeltje dat lief in een handdoekje bleef liggen en

uit een spuitje wilde eten.

Vrijdagochtend lag de hele kooi overhoop, alles wat boven lag,

lag nu onder, zelfs zijn muts lag onder de laag kranten.

Ik begreep de boodschap, Jamie was weer helemaal beter en

egels zijn en blijven wilde dieren, die horen niet in een veel te

kleine caviakooi.

Egeltjes die gaan liggen graven, geven daarmee hun

ongenoegen aan, dat deed Jamie die vrijdag ook. Ik weet niet,

waarom Jamie ging liggen graven, maar uiteindelijk redde hij

dus wel zijn leventje!

Waarom het leuk is bij de egelopvang te werken?

Natuurlijk, het is geweldig als een egel weer kan worden

uitgezet.

Maar ook en net zo belangrijk is dat we het echt samen doen.

Dat is vooral wat ik wil vertellen met de verhaaltjes van René

en Jamie.    Mieke

Portretgallerij

De Regentessen van het Egel Wees & Gasthuis
vrij naar Frans Hals’ ‘Regentessen van het Oude Mannenhuis’

De Stekelmeesters

vrij naar Rembrandt van Rijns Staalmeesters
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Eigenwijze egeltjes

Mijn vriendin Willy werkt bij de egelopvang en krijgt soms

egels voor een project begeleid wonen in haar tuin. En dat

gaat heel goed. Ze schrikt wel eens van vreemde geluiden in

de tuin, of van onverwacht bezoek via het kattenluikje in

huis, maar  over het algemeen gedragen de egels zich keu-

rig en zijn ze heel blij met hun slaaphuisjes en eethuis.

Egels zijn dieren die solitair leven in hun eigen territorium en

daarin dulden ze meestal geen ander. Alleen in de paartijd

zoeken ze elkaar op. Maar de twee die bij haar ingetrokken

waren, hadden hun normen overboord gezet. Leuk hoor, ie-

der een eigen huis. Maar als ze dan samen knabbelden aan

de lekkere hapjes in het eethuis bleek dat toch wel heel ge-

zellig te zijn. Al snel gingen ze daarna samen even een pol-

letje om en niet lang daarna werd de vraag gesteld: Jouw

huis of het mijne? Zonder veel gedoe werd het een stelletje

en zolang niemand zich daar mee bemoeide ging het goed.

Maar toen kwam er een nieuwe bewoner, want er was ten-

slotte een huisje vrij. Er werd kennisgemaakt, de bewoners-

organisatie gaf er haar fiat aan en het leegstaande huis werd

weer gevuld. Eind goed al goed.

Maar toen Willy op een gegeven moment dat huis even

schoon wilde maken bleek het niet vuil te zijn. Was er onder-

tussen iets gebeurd? Was de bewoner weggepest? Was er

een wild dier in de buurt geweest? Directe actie was gebo-

den. Egelalert ging uit. Na een intensieve zoektocht was het

raadsel opgelost. Niets pesten, niets gewond, waar er twee

in een huis kunnen, is er ook wel ruimte voor drie. Lekker ge-

zellig, nieuwe gespreksonderwerpen en vooral, nog meer

warmte. En dat het eigenlijk niet zo hoort, daar hebben zij lak

aan.

Gerda van der Aaopmaak en

René Blank

Simone Bloemhard

Jos Broeren

Lilian van Campen

Mieke Dijkman

Nastja Duijsters

Els Enderman

Marianne van Eijk

Willem Faber

Tinus Habich

Simone Hardenberg

Anja Heppener

Loes Jalink

Karen Kuipers

Marielle van der Lee

Ank Naeije

Carine Pullens

Mw. Remmerswaal

Hanneke Richter

Wendy Rook

Marian Rossenaar

Willy van Rossum

Vrijwilligers die hielpen in 2012

Doreen Saunders

Sylvia Schootman

Yolande Siemens

Carin Stegeman

Ingrid van der Straat

Milly Viveen

Nell de Vries

Monique Wilmot

Jeanette Winters

Samantha v.d. Wolf

Namens de egels: bedankt allemaal!

VrijwilligerVrijwilliger  worden?worden?        Bel:Bel:  35214783521478  !!


