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Alle donateurs hebben het Jaarverslag 
op papier thuis ontvangen 

Donateur worden? Meld u op de website aan 
(of bel: 070-3681303) 



Stichting Egelopvang Den Haag     De stichting is in 1988 opgericht op initiatief van Mw. Noor Gietema 
 
 
Correspondentieadres: Jacob Hopstraat 8, 2582 TV Den Haag  

Tel. egelasiel: 070-3254045  dagelijks van 10.00-12.00  

(Buiten deze tijden hoort u informatie op de telefoonbeantwoorder) 

Inschrijfnummer KvK: 41155282  RSIN/ Fiscaalnummer: 80640301 

Website: www.egelopvangdenhaag.nl 

Bank : NL98 INGB 0004 5951 83 t.n.v. St. Egelopvang Den Haag 

Het werk wordt mogelijk gemaakt door donateurs 

 

De egelopvang wordt verzorgt door een groot aantal vrijwilligers, 

waarvan die van 2013, op blad 12 worden opgenoemd. 

Zij doen ook de educatie en voorlichting over egels. 

Bestuur: Mw. A. Naeije-Reinhardt, voorzitter    Tel: 070-3557408 

  Mw. N. de Vries-Naaborgh, secretaris Tel: 070-3521478 

  Mw. L. Jalink, penningmeester    Tel: 070-3681303 

  Mw. H. Richter – Otten, lid     Tel: 070-3685849 

  Mw. D. Saunders –Burras, lid    Tel: 070-3998432 
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Inleiding 
 

 
 

2013 was voor ons een speciaal jaar: we bestonden 25 jaar! 
We hebben dat gevierd op  7 en 21 september. Het waren gezellige 
dagen en we kijken er, als bestuur, met plezier op terug. 
Elders kunt u er meer over lezen. 
 
Er werden in de opvang 187 egels verzorgd. 
Het jaar begon erg rustig. t/m juni kwamen er 4 a 5 egels per maand 
binnen, in juli 21 en dat liep op tot in oktober, toen er ineens 37 
egels te verzorgen waren. In december kregen we er nog 12, maar 
door het uitblijven van echte kou konden de dikkerds gelukkig nog 
uitgezet worden. 
Vanwege de drukte in oktober plaatsten we een oproep in diverse 
kranten om vrijwilligers te werven. 
Dat werd een groot succes, we kregen ruim 30 reacties binnen, 
waarvan inmiddels een aantal mensen tot wederzijdse vreugde 
wekelijks de gelederen zijn komen versterken.  
Toch al met al een vrij rustig jaar; in 2012 kregen we ca. 50 egels 
meer binnen. 
 
De open zaterdagen, de 1e zaterdag van de maand, zijn en blijven 
een succes; het is altijd druk en de bezoekers zijn erg geïnteres-
seerd. 
 
 
En zoals al vele jaren (in 2014 ook al weer) waren we tijdens de 
Duinenmars begin april het hele weekend geopend van 11.00 tot 
16.00 uur, omdat er dan telkens heel veel bezoekers komen. 

 
Op de even maanden start er onder aan het duinpad om 13.00 uur 
een duinwandeling onder leiding van een gids van het I.V.N, (die 
zeer de moeite waard is) en kunnen we ons ook altijd verheugen in 
extra aandacht van die kant. Natuurlijk maak ik hier weer van de 
gelegenheid gebruik onze donateurs te bedanken voor hun bijdrage 
en interesse in ons werk. 
De dierenartsen, het ambulancepersoneel, vogelasiel ‘De Wulp’ en 
onze buren van Omnigroen wil ik ook hartelijk danken voor hun 
steun, medewerking en goede raad. 
En uiteraard vergeten we al onze medewerkers niet! 
Hartelijk dank, we hopen in 2014 weer op jullie te mogen rekenen. 

 
Namens het bestuur, Ank Naeije 
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Egels in de opvang 
 

In totaal werden er in Den Haag187 egels opgevangen in 2013. 
Hiervan kregen we er 66 via Vogelasiel De Wulp. 1 egel is bij hen 
overleden. 
97 egels werden vrijgelaten, 44 egels overleden, waarvan 14 door 
euthanasie. Op 31 december waren er nog 14 egels in de opvang 
en 32 in zorgtuinen.  
 

De meeste egels zijn door Dierenambulance Den Haag opgehaald. 
59 egels zijn naar de opvang gebracht en 56 naar de Wulp.  
 

In de Egelopvang Westland zijn 115 egels opgevangen, waarvan er 
38 zijn uitgezet, 21 zijn overleden en op 31 december zaten er nog 
26 in de opvang en 30 in zorgtuinen. 
 

Jubileum viering 
 

25 jaar Egelopvang Den Haag, dat is een hele tijd in deze 
dierenwereld. 
We vonden dan ook dat dit gevierd moest worden, maar hoe? 
Uiteindelijk is het in twee delen gevierd: op 7 september voor de 
donateurs en buitenstaanders en op 21 september voor (oud) 
vrijwilligers en onze relaties. 
Het zijn gezellige dagen geweest met veel bezoekers. 
Verder is er voor deze gelegenheid een ballpoint gemaakt met een 
uitrolblad met  egelinformatie. 
Ook is er een speciaal Jubileumblad uitgebracht, dat later nog te 
gebruiken voor voorlichting en informatieverstrekking.  
 

7 september is een uitgebreide open dag geworden. Diverse 
vrijwilligsters hadden egelkoekjes, brownies ed. gebakken voor bij 
de koffie/ thee of limonade. 
De winkelspullen zijn uitgestald in de kantineruimte van onze buren, 
die we voor deze gelegenheid weer mochten gebruiken. 
 

We hebben de dag later afgesloten met een etentje met de 
vrijwilligers, zonder wie we nooit zolang egels hadden kunnen 
opvangen en verzorgen.  

 

Zaterdag 21 september was in alle opzichten een feestelijke dag. 
Veel relaties waren gekomen om deze mijlpaal mee te vieren, zoals 
vertegenwoordigers van de dierenambulances, dierenartsen, 
andere egelopvangen, de boswachters, Omnigroen,  de Gemeente 
afd. DSB en groene verenigingen, waar mee wordt samengewerkt. 
Voor vele vrijwilligers en oud vrijwilligers was het een grote reünie. 
Hierbij waren onze speciale gasten de oprichtster, mevr. Noor 
Gietema, en een vrijwilligster van het eerste uur, mevr. Kiek 
Vermeulen. Beiden al aardig op leeftijd. Zij kregen van onze 
voorzitster een speciaal fotoboek aangeboden met foto’s van de 
afgelopen 25 jaar.  
In haar toespraak memoreerde zij enkele hoogtepunten uit de 
afgelopen jaren. 
Voor velen was het een weerzien na vele jaren. 
Er was een catering ingehuurd, zodat de huidige vrijwilligers ook 
van het feest konden genieten. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Aan het eind van de feestelijke, zonnige dag werd door wethouder 
Henk Kool de stadspenning uitgereikt aan de penningmeester Loes 
Jalink omdat zij: (volgens de bijbehorende oorkonde)   
“Gedurende 25 jaar met veel enthousiasme en grote toewijding zich 
heeft ingezet als penningmeester, eerst bij de Haagse 
Vogelbescherming en vervolgens bij de Stichting Egelopvang Den 
Haag en daardoor een positieve bijdrage heeft geleverd aan het 
welzijn van vele inwoners in Den Haag op basis van vrijwilligheid”  
 

Een foto-overzicht van deze dagen vindt u elders op de website. 
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Publiciteit 2013 
 

Open dagen: 
Zoals ook de afgelopen jaren, zijn de open dagen op de eerste za-
terdag van de maand goed bezocht. Of het mooi weer was of lelijk, 
steeds waren er minimaal 50 bezoekers. De opgezette volwassen 
egel is erg prettig om mensen te laten voelen hoe scherp de stekels 
zijn en hoe zacht de haren op de buik en de snuit. 
Bij de duinenmars was het als altijd erg druk en hebben we aan 
honderden mensen de opvang kunnen laten zien en over de egels 
kunnen vertellen.  
Ook tijdens de Parels van de Flora en Faunawijken was de opvang 
open. Er kwamen veel mensen binnen die ons gebouwtje wel ken-
den, maar die nooit binnen waren geweest. 
Op 2 november  hebben Nell en Els een drukke open middag ge-
had, vrij veel bezoekers en ook leuke verkoop van egel artikelen 
(ruim " 70,00). 
Aan het eind van de middag kregen ze bezoek van mensen van 
“Dierbewust Leven”, die bij de Jumbo artikelen voor de Egelopvang 
hadden ingezameld.  
Dit was een onverwacht groot succes. Onze voorraden kattenknab-
bels, blikvoer, catmilk, pindakaas en vuilniszakken zijn enorm aan-
gevuld. We zijn de initiatiefnemers er zeer dankbaar voor. 
Meer hierover is te zien op: op hun website: 
http://www.dierbewustleven.nl (onder november) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De kraam: 
Eind april hebben we in Clingendaal gestaan met de kraam, bij de 
extra feestelijke heropening van de Japanse tuin ter gelegenheid 
van het 100 jarig bestaan. 
 

Ook zijn we bij de opening geweest van Hoeve Bijdorp, die nu door 
Parnassia wordt gerund.  
 

Met de kraam stonden we bovendien op de open dag van Dieren-
zorg Wassenaar en bij de dag van de Roos in het Westbroekpark  
 

Op 26 oktober waren we uitgenodigd door de Stichting Leeuwen-
daal Duurzaam en Groen in Rijswijk op de dag met als motto: "Een 
wijk om op te (vr)eten" 
Het bleek een soort markt met diverse kramen over dier- en milieu-
vriendelijk tuinieren, biologische voeding ed. 
Ook werden er lezingen gegeven door het HMC, Vogelbescherming 
Nederland en een imker. 
Er was veel belangstelling voor onze kraam en vooral voor de op-
gezette egel. 
 

De vaste afsluiting van het jaar is het Natuur en Techniekspectakel 
in het Atrium van de Haagse Hogeschool. Deze keer was het 
koekjes versieren populair.  Het kleien blijft ook steeds populair en 
voor de vogels is diverse soorten vogelvoer gemaakt.  
Plannen voor 2014 
De open middagen elke eerste zaterdagmiddag van de maand van 
14.00 tot 16.00. 
Verder zal de egelopvang open zijn op: 
5 en 6 April  bij de Duinenmars (11-16) en bij de speurtocht van de 
Ferguson scouting groep een week later. 
 
 

Lees verder op blad 6 
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De Kraam zal staan op: 
26 april: Geraniummarkt 
18 juli: Rozendag in het Westbroekpark 
Eind oktober is de opvang open als ‘Parel’ van de Flora en Fauna 
wijken. 
Op 14 september kunnen kinderen knutselen tijdens de Natuur-
feestdag in Meyendel, 
Hetzelfde geldt eind november voor het Natuur Techniek spektakel 
van de Natuurverkenners in het atrium van de Haagse Hogeschool. 
 

Loes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 en de Haagse 
Vogelbescherming en het Haags Milieu Centrum. 

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 voor het eerst sinds jaren weer een overleg geweest 

met de andere egelopvang centra in Zuid-Holland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weet u dat! 
- Als je als vrouw een egel vind en niet weet hoe hem te vervoeren, dat je 
dan je BH kan uittrekken en die kan gebruiken voor dit doel? 
 

- We gevangen teken bewaren? 
Op verzoek van de Universiteit Utrecht hebben we teken verzameld en 
opgestuurd.  Niet alle teken waren levend en voldoende volgezogen. Voor  
vrouwelijke levende volgezogen I. hexagonus teken die eitjes gaan leggen 
en waaruit larven zijn gekomen ontvingen we afgelopen jaar een 
vergoeding van 20 euro per teek.  
In totaal hebben we " 360,- ontvangen voor ingestuurde bruikbare teken. 
 

- We na een persbericht, waarin we om vrijwilligers vroegen, ruim 30 
reacties kregen? 
 

- Er in de winter regelmatig werkmiddagen in het Westduinpark worden 
gehouden, waarbij m.n. opschot van esdoorns en andere bomen en 
struiken die er niet thuis horen worden verwijderd?  
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 Website 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een evaluatie van het bezoek aan onze website, die eind januari ge-
heel is vernieuwd en geüpdatet. Hij is nu weer goed beveiligd en ge-
bruiksvriendelijker geworden. Ook is hij nu goed te bekijken op I-pad 
en telefoon. 
Ruim 17.000 pagina's bezocht in 2013 
Bijna 4800 (unieke) bezoekers vonden hun weg naar ‘egelopvang-
denhaag.nl’ het afgelopen jaar Samen bezochten zij de website zo 
'n 6300 keer en bekeken zij maar liefst 17396 pagina's.  25% van 
de bezoekers kwam al eerder op de website en keerde terug voor 
een tweede of derde bezoek. 
Best bekeken pagina's 
Dat de website vooral als informatiebron over egels wordt geraad-
pleegd, blijkt wel uit de best bekeken pagina's: Naast de homepage 
werden de volgende pagina's veruit het meest bekeken. "de egel-
vriendelijke tuin” en "welke egels hebben hulp nodig"  
Mobiele bezoekers. 
Het aantal bezoekers via mobiele apparaten steeg ook in 2013 
weer sterk: een kleine 40% van de bezoekers bekeek de website 
op een tablet of smartphone. Dit was één van de redenen om de 
website te vernieuwen, zodat deze ook op de telefoon en tablet 
optimaal kan worden bekeken. 
Speerpunt 2014: vindbaarheid in zoekmachines 
Een andere reden voor vernieuwing van de website was het ver-

beteren van de vindbaarheid in zoekmachines. Zonder in technisch 
jargon te vervallen: door een verbeterde indeling van de website en 
optimalisering van de inhoud is de site nu met verschillende zoek-
woorden op de eerste pagina in Google te vinden. ‘Google’ maar 
eens op de woorden "Egel tuin" of "egel opvang"! 
Social Media 
Nog een aanpassing die de vindbaarheid voor het publiek kan ver-
hogen is de mogelijkheid tot het delen van de (nieuws-)berichten op 
je favoriete sociale media, zoals Facebook, Twitter en Google+. 
Onder aan iedere pagina vind je een knop waarmee je het bericht 
kan delen. Op die manier kan ook jij als bezoeker er voor zorgen 
dat de informatie op de site door iedere geïnteresseerde gevonden 
wordt.       Remko, www.Loco-creations.nl. 

 
Egel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spitsneus kraaloogjes 
stil stekelig opgerold 
en plots verdwenen ! 
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INKOMSTEN:   2013          2013  2014 
    BEGROTING WERKELIJK BEGROTING 
Donaties particulieren  7.500,-  7.260,-  7.000,- 
Donaties organisaties  2.000,-           50.420,-  2.000,- 
Erfenis/Legaten -   - 2.000,-            10.000,- 
Giften 1malig+pot  2.500,-  2.645,-  1.500,- 
Subsidie cursus   3.000,-  3.000,- 
Rente        850,-   1.035,-     800,- 
Diversen       250,-     715,-     500,- 
Winkel verkoop   2.000,-  2.195,-  2.000,- 
Nadelig saldo      700,-     
_________________________________________________________________ 
TOTAAL:   18.800,- 69.270,- 23.800,- 
De jaarrekening is aangeboden aan de kascommissie en vervolgens heeft zij 
deze gecontroleerd en op 25 februari 2014 akkoord bevonden. 

 
Toelichting 

Voor het Jubileum was geen apart bedrag gereserveerd, omdat we nog niet wis-
ten wat er zou worden georganiseerd. In het verleden was een aardige reserve 
opgebouwd, waaruit de kosten konden worden betaald. 
Het jubileumblad is ook bedoeld om nog een aantal jaren als PR en voorlichtings-
materiaal te kunnen dienen. Dit jaar is voor het eerst een cursus gegeven voor de 
vrijwilligers door dr. van Look, dierenarts van de Dierenkliniek Statenlaan, waar 
we al jaren mee samenwerken. 
Hiervoor hebben we tevoren subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Econo-
mische zaken, Landbouw en Innovatie en " 3.000,- gekregen. 
Hierbij bleek achteraf, dat het geld dat overbleef besteed mocht worden aan an-
dere activiteiten voor de vrijwilligers.  
Voor de winkel hebben we een grote voorraad pluche egels aangeschaft, waar-
van we een deel aan andere egelopvangen hebben verkocht. 
 

Wat de inkomstenkant betreft kunt u zien, dat onze donateurs ons niet in de steek 
hebben gelaten. In verband met het jubileum hebben we van diverse mensen een 
extra grote gift gekregen, o.a. van de oprichtster Mw. N Gietema. Bij de bijzonde-
re giften is vooral opvallend de gift van de Lorie Kleyn Stichting, die in de be-
staande vorm is opgeheven en waarvan we nu een eenmalige gift van "50.000,- 
hebben gekregen. Voor dit geld is een rekening bij de Triodosbank geopend.  
De trimclub ‘Effe Sitte’ zijn we dankbaar voor hun jaarlijkse ondersteuning 
evenals de organisatie van de ‘Midweek Wandel Tochten’. 
Jos Broeren wil ik hierbij bedanken voor het bijhouden van de donateurslijst, de 
overige adreslijsten en de financiële administratie. 
De financiën van Egelopvang Westland worden door de Dierenbescherming 
Haaglanden verzorgd en via hun organisatie gecontroleerd.

 
UITGAVEN:   2013  2013  2014 
    BEGROTING WERKELIJK BEGROTING 
Kosten egels voer  2.500,-  1.520,-  3.000,- 
Medicijnen en onderzoeken 6.000,-   3.805,-  5.000,- 
Egelkosten diversen     300,-         195,-     300,- 
Huisvesting/Onderh.  2.600,-  2.405,-  2.000,- 
Administratie       200,-     215,-    500,- 
Infomat./publiciteit  1.700,-  1.035,-  1.500,- 
Vrijwilligers   1.000,-  1.245,-  1.300,-   
Bestuur       300,-       95,-    300,- 
Jubileum festiviteiten    4.910,-      - 
Jubileum tijdschrift    3.300,-      - 
Cursus Dierenarts  3.000,-  2.190,-   800, - 
Diversen      200,-        30,-    500,- 
Winkel inkoop   1.000,-    1.840,-  1.000,- 
Batig saldo     46.485,- 7.385,- 
_________________________________________________________________ 
TOTAAL:   18.800,- 69.270,- 21.800,- 

 

 
 

 
 

Donateurbijdrage 
 

Bij dit jaarverslag vindt u dit jaar geen acceptgiro, maar een briefje voor betaling 
van uw donatie voor 2014. Het bedrag dat U wilt geven is uiteraard volledig vrij. 
Als u " 10,00 of meer betaalt, krijgt u elk voorjaar ons jaarverslag toegestuurd en 
in het najaar een donateursbrief, als die verschijnt. 
De wijze waarop U wilt betalen kan variëren tussen 1 keer per jaar en 12 keer per 
jaar. Wel is het zo dat de ING tegenwoordig voor elke overschrijving kosten in re-
kening brengt. Voor ons zijn de kosten het laagst als u per internet betaalt, wilt u 
daarbij dan niet vergeten uw naam en adres en postcode te vermelden? 
 

Bij de INGbank is het incasseren van incasso’s gecompliceerder geworden, 
evenals het gebruik van acceptgiro’s. 
Daarom verzoeken we u om zelf uw bijdrage over te maken op: 

NL98 INGB 0004 5951 83 t.n.v. St. Egelopvang Den Haag 
 

ANBI erkenning door de belastingdienst 

Na controle in 2012 heeft de belastingdienst ons weer als Algemeen Nut Beogen-
de Instellingen erkent, zoals u ook op de site van de Belastingdienst kunt zien. 
Dit betekent dat we geen schenkingsrecht hoeven te betalen over giften of lega-
ten en U uw giften aan onze stichting kunt aftrekken van uw belastingen (zolang 
u voldoet aan de algemene regels).       Loes, penningmeester 

Financien 2013 
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Egelvriendelijke tuin van een trouwe donateur 
 

25 jaar geleden kwam ik midden in de stad te wonen in mijn par-
terre appartement. 
Rondom het gebouw gazon, daaromheen veel struiken en laag 
groeiende planten. 
Het eerste voorjaar dat ik er woonde, ontdekte ik, tegen de scheme-
ring een egel, scharrelend op het gras en zo nu en dan wegkrui-
pend in het struikgewas. 
Zou het beestje nu al slakjes en kevers kunnen vinden, zo vroeg in 
het voorjaar, vroeg ik mij af. 
Ik besloot tot ´´bijvoeding´´ over te gaan en legde ´s avonds een 
volkoren boterham met pindakaas op de plek waar ik de egel had 
aangetroffen, voor mijn raam, op het gazon. Hij was inmiddels 
onder de struiken gekropen en onzichtbaar voor mij. 
Waarschijnlijk kwam het beestje op de pindageur af en zat binnen 
een paar minuten te smikkelen. 
Later ontdekte ik, dat de pindakaas er was afgelikt en de boterham 
onaangeroerd was gebleven! 
De volgende avond tegen de schemering sneed ik de boterham met 
pindakaas in kleine stukjes en legde die op dezelfde plek neer, en 
ja hoor nu had het egeltje alles schoon opgegeten. 
In oktober was inmiddels  het egelhuis, volgens de bouwtekening 
van de Egelopvang, klaargekomen en had een vaste plek gekregen 
in de tuin. Veel bladeren veegde ik op een hoop vlakbij het 
egelhuis. 
Tot mijn grote verbazing zag ik, overdag nog wel, een egel lopen 
met een bek vol met bladeren van de bladerhoop naar het egelhuis! 
Wel 10 keer zag ik hem zo heen en weer sjouwen. 
Eind november bleven de egels (er kwamen er steeds meer) weg, 
de stukjes brood bleven onaangeroerd liggen, en ik begreep dat ze 
aan de winterslaap begonnen waren. 
 

In het voorjaar keek ik vol spanning uit naar de terugkomst van de 
egels!. en ze stelden mij niet teleur. 
Het resultaat is, dat ik nu al 25 jaar vast zit aan de door mijzelf 
opgelegde bijvoeding in oktober en november, in de hoop dat de 
egels de winter overleven. 

Half september 2012 kwamen tegelijkertijd bijna iedere avond 5 
egels op de 2 boterhammen met pindakaas af. Van een vriendin 
kreeg ik nog een zak met kattenknabbels, die strooide ik over de 
boterhammen. En zo zaten elke avond 5 egels, ieder op zijn eigen 
plekje, ´´aan tafel´´ te smikkelen. De stukjes gesneden brood had ik 
in een halve meter lengte neergelegd. Op 1 hoop gaf alleen maar 
ruzie!.  
 

Voorjaar 2013.  
Het aantal kostgangers varieert: momenteel komen er 1 of 2 tege-
lijk, en verdwijnen vervolgens weer in de struiken. Een van hen is 
een heel kleintje. En omdat er in de dagbladen wordt geschreven 
over de slechte leefsituatie van de egels, besluit ik dit kleintje extra 
in de gaten te houden. 

Het was een naar gezicht, toen ik een grote sterke egel, het kleintje 
zag wegduwen, terwijl hij aan het eten was: niet door 1 duw 10 cm 
verder, maar zeker 1 meter verder werd het weggeduwd!. De bela-
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ger liep terug naar zijn hapje, het kleintje beduusd en ineengedoken 
achterlatend. 
Heel voorzichtig, voetje voor voetje ´´strompelde´´ het kleintje terug 
naar zijn eetplek, althans wat er van overgebleven was! 
Een paar weken later: weer een duw van de grote egel, maar dit 
keer ging het kleintje tot de aanval over. Kennelijk was het kleintje 
meer aangesterkt. Het werd vechten geblazen, dan lag de een on-
der, dan de andere maar!tenslotte droop de grote egel af.  (Ik was 
best trots op het kleine egeltje!) 
Altijd staan er in mijn tuin een aantal drinkbakjes met water klaar: 
Overdag voor de kool- en pimpelmeesjes, ´s avonds komen er vast  
egels op af, want heel vaak zie ik vlakbij het drinkbakje een mooi 
glimmend egelpoepje liggen. 
 

Als ik ´s nachts wakker word, kan ik het niet laten even naar het 
raam te lopen en heel vaak zie ik er 1 of 2 ´´grazen´´ op het gazon, 
1 keer zelfs een aanloop nemen om een nachtvlindertje te vangen, 
die op 20 cm hoogte vloog. Egels kunnen heel hard rennen! 
Zou mijn wens nog eens in vervulling gaan: moeder egel met klein-
tjes op mijn gazon scharrelend? 

J.Stolp, donateur. 
Schoolbezoek 

 

Elk najaar, als diverse scholen hun ‘herfstproject’ afsluiten, krijgen 
we de vraag om iets over egels te komen vertellen. 
We nemen dan een poster mee, waarop o.a. pasgeboren egeltjes 
staan en aan de hand daarvan nemen we het jaar van de egel door. 
Tenminste zo doe ik het. 
Als we jonge handtamme,( d.w.z. moederloze baby’s die door me-
dewerkers totaal verzorgd werden) in de opvang hebben, laten we 
die als hoogtepunt tot slot nog even zien. 
Sinds enige tijd zijn we in het bezit van een opgezette egel. Heel 
praktisch, want die kan betast worden: een hand eronder, lekker 
zacht, en een hand op de stekels, “au! “ 
Het begrip ‘opgezet’ omzeil ik meestal bij jongere kinderen en 
spreek van een ‘nep-egel’. 
Maar niet iedereen ziet daar het nut van! 

De meester van groep 4, deze herfst, doorzag me en onderbrak 
mijn verhaal.  
“Hoe komt het nou dat ik deze egel zo echt vindt?”     Stilte!. 
Hij verzamelde alle pluche, gebreide, geknutselde en geboetseerde 
egels die her en der in het lokaal te vinden waren en stelde ze 
naast de opgezette egel op. 
“Wat is nou het verschil?” 
Ja die ene was van wol en die van klei en die van steen, etc. 
“Ja, maar waar is deze dan van gemaakt?” Ze kwamen er niet uit. 
Toen moest het hoge woord eruit. 
Ik vertelde dat deze egel ooit geleefd had en toen doodgegaan was 
en de meester vulde aan hoe opzetten zo ongeveer in z’n werk 
ging. 
“Dus”, besloot de meester, “die mijnheer die dat gedaan heeft had 
alleen een schoon velletje over en toen heeft hij de egel weer in 
elkaar gezet”. 
Iedereen was vol bewondering. “Maar hoe deed hij het met de 
ogen, en zijn al die tandjes ook echt?” 
Het werd een lange les! 
 

Tot slot kwamen twee nieuwsgierige kleuter-egels te voorschijn. Ik 
vertelde dat ze alleen, zonder moeder, gevonden waren en dat ze 
toen nog niet zelf konden eten enz. 
Ademloze aandacht: ”Ze zijn echt!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een jongetje vraagt of ik ze even bij de opgezette egel op tafel wil 
zetten. 
De egeltjes snuffelen rond en belanden bij de neus van de opgezet-
te egel!. 
Het jongetje zucht: ”Ja, zie je wel, nou hebben ze hun moeder te-
ruggevonden!”         Ank 
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Mijn eerste half jaar als vrijwilliger bij de egelopvang 

 

Toen ik in 
augustus van 
2013 via een 
advertentie 
bij de egel-
opvang te-
recht kwam, 
had ik niet 
durven ho-
pen dat het 
zo’n positie-
ve impact 
zou hebben. 
Wat een fijne 
mensen zijn 
daar actief! 
Er zit een 
enorme 
organisatie 
achter en 
een groep 
enthousiaste, 
serieuze en 
betrokken 
vrijwilligers, die niets liever doen dan hun ervaringen delen en sa-
men nieuwe op te doen en één gezamenlijk doel hebben: de egels 
die we binnen krijgen een doorstart geven en zo snel mogelijk het 
grote bos weer in, daar waar ze horen  
 

Een paar herinneringen, hoewel ik iedere egel die ik niet noem te 
kort doe, maar sommigen blijven net even langer hangen! 
- Ma Brahms, die erg suf leek maar ‘s morgens maar liefst 8 ba-

by’tjes bleek te hebben gebaard! Wat gaaf dat we na een aantal 
weken mams met 6 van haar jongen in een tuin konden plaatsen!  

- Wesley, 
die 2x wist te 
ontsnappen, 
we hadden 
hem Houdini 
moeten noe-
men! 
Uiteindelijk is 
hij ondanks on-
ze zorgen toch 
in een tuin ge-
plaatst, want hij 
had het binnen 
echt niet naar 
zijn zin, en gaat 
het prima met 
hem!  
- Isabelle, 
die na een hon-
denbeet 3 we-
ken moest blij-
ven om zeker 
te zijn dat er 
geen nare won-

den waren, en nu weer heerlijk buiten is. 
Natuurlijk lukt de reddingsactie ook wel eens niet, dan is het slik-
ken! maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar egeltje Janneke, die 
als veel te klein peutertje samen met broertje Jip in de thuiszorg is 
gevoed, daarna weken in de egelopvang is verzorgd en uiteindelijk 
als jonge dame is uit gezet in het bos! toen ze zonder om te kijken 
niet wist hoe snel ze weg moest rennen dat bos in, ja dan is het ook 
slikken, maar positief, dat is waar we het om doen! 

Drieka Rog 
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Dierenambulance Den Haag 
 

Ieder jaar bedanken we in het jaarverslag o.a. de mensen van de 
Dierenambulance Den Haag. En dat is wel gemeend want zij doen, 
afgezien van hun werk met andere dieren, heel veel voor de egels. 
Dit jaar hebben ze zelfs onze vrijwilligers ontvangen. Ze hebben ons 
uitleg gegeven over hun werk en hebben ze ons ook rondgeleid over 
hun terrein, waar de meeste van onze vrijwilligers nooit eerder waren 
geweest. 
Ze hebben ons hun gegevens over 2013 m.b.t. de egels gegeven. 
Hieruit blijkt dat zij zich in het afgelopen jaar over 186 egels hebben 
ontfermd. 59 daarvan zijn rechtstreeks bij ons gebracht na het zo 

nodig verlenen van eerste hulp. 56 werden voorlopig “gestald” bij de 
Wulp, (waar ze de broodnodige verzorging kregen tijdens de uren 
dat de egelopvang niet bezet is – onze dank hiervoor aan de Wulp, 
uiteraard!).  
Er bleken 49 egels dood gevonden of snel te zijn overleden.  
19 egels waren dusdanig gewond, dat ze direct naar een dierenarts 
zijn gebracht. 22 egels konden meteen worden uitgezet op een be-
tere plaats, of konden blijven waar ze zaten of werden niet gevon-
den.  
Heel veel dank dus!           Namens de egels 

Renee Blank 
Simone Bloemhard 
Jos Broeren 
Lilian van Campen 
Mieke Dijkman 
Ria Dijkman 
Nastja Duijsters 
Els Enderman 
Willem Faber 
Allie Frally 
Marleen van Gorsel 
Tinus Habich 
Simone Hardenberg 
Loes Jalink 
 

Anja Hepener 
Karen Kuipers   
Marielle van der Lee 
Meral Mertens 
Ank Naeije 
Evelien Peper 
Carine Pullens 
Mw. Remmerswaal 
Hanneke Richter 
Drieka Rog 
 

Wendy Rook 
Marian Rossenaar 
Willy van Rossum 
Doreen Saunders 
Sylvia Schootman 
Yolande Siemens 
Carin Stegeman 
Ingrid van der Straat 
Marianne Tuit 
Milly Viveen 
Nell de Vries 
Lisanne van der 
Weijden 
Monique Wilmot 
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