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Inleiding

blad 3

Hierbij het jaarverslag 2014, in een andere vormgeving, we
hopen dat u het met plezier leest.
Hoewel we tot eind september dachten dat het wel een heel
rustig jaar zou blijken te worden, gezien het lage aantal tot
dan opgevangen egels nl. 100, bleek het uiteindelijk een
gemiddeld jaar.
Er gingen 203 egels door onze handen. Gelukkig konden
we de laatste maanden van het jaar, dankzij een flink aantal
nieuwe vrijwilligers, goed aan. De egels die in oktober, november en december binnen kwamen waren voor het merendeel jonge egels, met een te laag lichaamsgewicht om
zelfstandig de winter door te komen.
We zijn heel blij met onze nieuwe medewerkers en hopen
dat ze nog lang bij ons blijven.
Nooit genoeg vrijwilligers! En daarbij bedoel ik niet alleen
de praktische ‘tak’: het verzorgen van egels en het
schoonmaken van de hokken. We zijn ook op zoek naar
mensen die ons op ander terrein bijstaan, zoals het vervoeren van egels, mensen met een (dier)medische achtergrond. Ook geïnteresseerden in PR m.n. voorlichting aan
buitenschoolse opvang ed.
Ook zijn we blij met de fantastische ondersteuning van dierenartsen en dierenambulance. Elders kunt u lezen hoeveel
egels we via de dierenambulance binnen krijgen en hoeveel
via ‘de Wulp’ die, als wij gesloten zijn, heel zorgzaam, tijdelijk onderdak verlenen aan de binnengebrachte egels.
Hartelijk dank allemaal. Natuurlijk willen we ook graag onze
buren van Omnigroen bedanken. Regelmatig mogen we
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gebruik maken van hun kantine en zij verzorgen de afvoer
van onze vuilnis.
lees verder op blad 4

Verder nog dank aan onze donateurs en aan
de vele mensen die tijdens de winter een egel
in hun tuin opvangen en in het voorjaar
uitzetten op een geschikte plek. Want
uiteindelijk is dat het doel van ons: gezonde
egels in de natuur.
We merken dat steeds meer mensen
geïnteresseerd raken in de opvang. We
worden bekender en op onze ‘open dagen’ (de
eerste zaterdag van de maand van 14 tot 16
uur) weet men ons goed te vinden; gemiddeld
70 mensen gedurende die twee uurtjes dat we
open zijn.
We vinden het leuk al die spreekbeurt- en
werkstukkinderen e.e.a. te vertellen. En ze zijn
allemaal heel blij met wat egelstekeltjes!
Regelmatig moet men bij bezoek aan ons,
slalom lopen om de uitwerpselen van de
Schotse Hooglanders te ontwijken. Ze lopen
graag bij ons in de buurt en gaan geen stap
opzij als we met een autolading egels of
boodschappen op het pad rijden.
In januari is er een kalf geboren, een heel
aandoenlijk diertje dat gezellig dicht bij moeder
blijft.
Het is mooi toeven in de Westduinpark!
Ank

kijkers vrijwilliger en egels in de opvang

4

Egels in de opvang Den Haag.
In totaal werden er 203 egels opgevangen in 2014.
In totaal zijn 59 egels overleden, waarvan 22 door euthanasie. Op 31 december waren er nog 19 egels in de opvang en
zaten er ca. 40 egels in zorgtuinen, omdat hun gewicht nog te laag was om uitgezet te worden.
We hanteren een gewicht van minimaal 850 gram om een egel in november/ december nog uit te durven zetten. De
weersomstandigheden moeten dan natuurlijk wel optimaal, d.w.z. overdag ongeveer 10 graden Celsius zijn voor een
langere periode. Een egel valt nl. tijdens de winterslaap ca. 30 procent van zijn lichaamsgewicht af.
110 egels kwamen binnen via Vogelasiel De Wulp.
Door Dierenambulance Den Haag zijn 200 egels opgehaald. Een aantal daarvan waren helaas al dood. 53 egels zijn
rechtstreeks bij ons gebracht, 66 egels kwamen via Vogelasiel De Wulp bij onze opvang binnen.
Door de extreem lange warme winter en ook een behoorlijk warm voorjaar, hebben wij in het eerste halfjaar van 2014
maar heel weinig egels binnengekregen. Het was echt heel erg stil in de opvang. Op 25 september kregen wij pas egel
nummer 100 binnen.
Maar daarna kwam er geen einde meer aan de toestroom van jonge egeltjes. In drie maanden tijd verdubbelde het aantal naar 203.
Het merendeel van de egels had bijtwonden, diverse egels hadden huidinfecties, problemen met lopen, of neurologische
problemen. Mede dankzij de hulp van de dierenartsen van de Statenlaankliniek konden we bijna alle egels weer gezond
en wel uitzetten. Maar helaas dus niet allemaal.
Bijzondere egel:
Eind oktober werd er een Afrikaanse witbuikegel gebracht. Deze egelsoort wordt veel gehouden als huisdier. Er is geprobeerd om het dier op de verboden lijst geplaatst te krijgen, maar helaas is dat niet gelukt.
Dit egeltje liep buiten rond. Eigenlijk heel vreemd; de witbuikegel heeft een constante temperatuur van ca. 20 graden
Celsius nodig om te kunnen overleven in ons klimaat. Ook het voedsel is totaal anders dan van onze Europese egel.
We adviseren daarom, om deze dieren niet aan te schaffen.
We hebben een sterk vermoeden dat dit diertje buiten gezet is, omdat het niet aan de verwachtingen van de eigenaar
heeft voldaan.
Het diertje, (Stien hebben we haar genoemd), had twee kale plekjes op haar rug, blies erg veel, en waggelde meer dan
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dat ze liep.
Ze is na een tijdje overgedragen aan Stichting AAP. Daar is de expertise aanwezig om dit soort dieren een goede verzorging en behandeling te geven.
5
Hanneke

Drie gillende dametjes
Telefoon van het vogelasiel: ”We hebben een drieling binnengekregen en ze gillen zo”.
Toch maar even gaan kijken en in een warmtekooi
zaten drie kleine egeltjes, die waren gevonden in
een gemeenschappelijke tuin en moeder was nergens te vinden.
Eigenlijk waren het al behoorlijke egeltjes van meer
dan 200 gram.
Ik besloot om ze toch maar mee naar huis te nemen om ze even te observeren.
De komende dagen deed zich steeds iets grappigs
voor, zodra ik een van de drie egeltjes oppakte, begon er ook een te gillen. Niet zomaar een gilletje,
maar echt te gillen tot ze weer bij elkaar waren. Het
maakte niet uit welk egeltje ik pakte. Het gegil
kwam van een van de andere egeltjes.
Alle drie lieten ze zich lekker voeren, met pipet, en
kwamen goed aan.
Het werd hoog tijd dat ze zelf gingen eten, dacht ik
zo en dus op een avond, zette ik het bakje met
eten neer en riep: ”Eten dames”. En zowaar, drie
egeltjes gingen netjes rond het bakje zitten en
begonnen te eten. En zo ging het vanaf dat moment elke avond.
En natuurlijk als je daar een foto van wilt nemen,
loopt er net eentje weg.
Misschien wel beledigd, want een van de dames
bleek toch echt een mannetje te zijn.
Mieke.
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Egels in de opvang Westland
In de Egelopvang Westland zijn 130 egels opgevangen, waarvan er 35 zijn uitgezet en 22 zijn overleden. Op 31
december zaten er nog 42 in de opvang en 31 in zorgtuinen.
Het jaar 2014 begon rustig. In januari werden er niet veel egels gebracht, maar dat werd al gauw anders.
We hebben niet zoveel zwaargewonde egels binnen gekregen. Wel egels met uithongeringverschijnselen: broodmager
en een hele droge huid.
Aan beide is van alles te doen. Egels met een droge huid krijgen een oliebadje, dat doet wonderen. En eten, veel eten,
daar vlogen de egels gelijk op af.
Ook krijgen alle egels een keer per week meelwormen. Dat is echt een succes Ze zitten dan heerlijk te smakken met zijn
allen. Het enige wat je dan hoort in de opvang is het gesmak van de egels.
Dit jaar hebben we 3 bevallingen meegemaakt. De eerste bevalling liep niet goed af. Moeder egel heeft alle jongen
doodgebeten. De twee andere bevallingen zijn wel goed verlopen. De egels zouden op een maandag teruggaan naar
het bos. Ze waren goed op gewicht en zagen er mooi uit. Op de zondag voor het uitzetten kwamen we tot de ontdekking
dat ze baby’s hadden gekregen en ja, dan is het gewoon eraf blijven, niet verschonen en alleen voorzichtig eten geven.
Dat alles is goed gelukt. Het zijn prachtige egels geworden door de zorg van moeder egel en een beetje door ons.
We hebben al veel egels naar zorgtuinen gebracht. De laatste twee half januari. Wijzelf hebben in onze tuin een heel
groot stuk afgezet waar de egels een fijne overwinteringsplek hebben en zomers kunnen ze er ook terecht. Er staan
slaaphuisjes en eethuisjes waar het voer in staat. De egels weten feilloos het eten te vinden, maar niet alleen de egels,
ook vogels met hun jongen. Dat is echt leuk om te zien. De vogels pikken eten uit de eethuisjes van de egels om dat bij
hun jongen in de bek te proppen.
In de maand december hebben we veel kleine egels binnengekregen tussen de 200 en 300 gram.
PR:
In 2014 hebben we weer aardig wat scholen bezocht voor een zgn. egelles van 30 minuten. Gedurende dit half uur
krijgen de kinderen voorlichting over egels en kunnen ze vragen stellen. Erg druk, maar wel ontzettend leuk om te doen.
Ook hebben we twee rusthuizen bezocht. Dit was erg leuk om te doen. Er was een warme belangstelling van de
ouderen.
Al met al, hebben we weer veel egels gezond en wel naar dan wel de plaats van herkomst, dan wel naar een bos
kunnen brengen. De egels gaan voornamelijk naar het Staelduinsebos, de Broekpolder bij Vlaardingen of naar het
7
Wengebied. Allemaal prachtige natuurgebieden, geschikt voor egels.
Doreen zegt altijd: “Henny, een vrije egel is een blije egel”.
Ik sluit me daar volledig bij aan.

Henny Middelburg
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Weet u dat…
- Nadat je een egelles hebt gegeven in de
klas van je kleindochter, het kan gebeuren
dat je (als net geen 4e) in de rij bij de Jumbo staat, er vanaf 2 kassa’s verder wordt
geroepen:”Egeloma, hoe gaat het met egel
Kleintje?”
En…. dat dat dan veel commotie geeft?
- als een egel het presteert al het hooi uit
zijn riante, met hooi gevulde, huis in een
zorgtuin, al in de eerste de beste nacht, te
verplaatsen naar een ruimte tussen de
klimop en de schutting, je dan ’s ochtends
gek staat te kijken als je een hooipaadje
dwars door je tuin ziet lopen?
- 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?
- Iedereen welkom is om te komen helpen.
Te voren aanmelden is wel zo prettig voor
de organisatoren. Dit kan bij de groenbeheerder: Hans Kruiderink:
hans.kruiderink@denhaag.nl

opvang van wat kwetsbaar is
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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 weer een overleg geweest met
de andere egelopvangcentra in ZuidHolland.

voorlichting met hulp van de opgezette egel
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FINANCIEN 2014
INKOMSTEN:
Donaties particulieren
Donaties organisaties
Erfenis/Legaten
Giften 1malig+pot
Rente
Diversen
Winkel verkoop
Nadelig saldo
TOTAAL:

2014
BEGROTING
€ 7.000,00
€ 2.000,00
€ 8.000,00
€ 1.500,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 2.000,00

2014
WERKELIJK
€ 6.535,00
€ 20.100,00
€€ 1.065,00
€ 745,00
€ 310,00
€ 1.570,00

2015
BEGROTING
€ 7.000,00
€ 500,00

€ 21.800,00

€ 30.325,00

€ 13.450,00

€ 1.000,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 1.500,00
€ 2.650,00

UITGAVEN:

2014

2014

2015

Medicijnen & onderz.
Kosten egels voer
Egelkosten diversen
Huisvesting/Onderh.
Administratie
Infomat./publiciteit
Vrijwilligers
Bestuur
Diversen
Winkel inkoop
Batig saldo

BEGROTING
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 300,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 1.300,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 6.400,00

WERKELIJK
€ 4.860,00
€ 1.640,00
€ 80,00
€ 3.415,00
€ 600,00
€ 3.315,00
€ 1.525,00
€ 515,00
€ 70,00
€ 1.245,00
€ 13.060,00

BEGROTING
€ 4.500,00
€ 2.000,00
€ 200,00
€ 2.500,00
€ 300,00
€ 1.500,00
€ 1.250,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 1.000,00

TOTAAL:

€ 21.800,00

€ 30.325,00

€ 13.450,00

Met - en Zonder Donateurs,
Vrijwilligers & Vrienden
U, lezer kan het verschil maken!

Zie de toelichting op de financiën blad 11

Dit financiële verslag is gecontroleerd en akkoord bevonden op 27 februari 2015 door de heer B.Kruys
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Toelichting op het financieel verslag:
Wat de inkomstenkant betreft kunt u zien, dat
onze donateurs ons niet in de steek hebben
gelaten. Bij de bijzondere giften is vooral
opvallend de gift van de de Lorie Kleyn
Stichting, die in de bestaande vorm is
opgeheven en waarvan we nu nog een extra
gift van €20.000,- hebben gekregen.
De organisatie van de Midweekwandelingen,
die elke woensdag starten bij de Watertor,
zijn we dankbaar voor hun regelmatige
ondersteuning.
Wat de uitgaven betreft zijn de uitgaven voor
huisvesting hoger dan begroot, omdat na
ongeveer 10 jaar de hokken enige reparatie
nodig hadden.
Bij de buitenkooi was een andere oplossing
voor het hekwerk en horrengaas nodig om
vliegen buiten te houden.
Verder was de oude koelkast aan vervanging
toe.
Bij de PR zijn de kosten hoger dan begroot,
omdat de website aangepast moest worden
i.v.m. veiligheid en gebruik op mobile
telefoon, tablet ed.
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.

Betaling donateursbijdrage
Bij dit jaarverslag vindt u dit jaar geen acceptgiro, maar een briefje voor
betaling van uw donatie voor 2015. 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 rekening brengt. Voor ons zijn de kosten het laagst
als u per internet betaalt, wilt u daarbij dan niet vergeten uw naam,
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:
NL 98 INGB 0004 5951 83
t.n.v. St. Egelopvang Den Haag
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Publiciteit 2014

Open dagen
Zoals ook de afgelopen jaren, zijn de open dagen op de eerste zaterdag van de maand goed
bezocht. Of het mooi weer was of lelijk er kwamen tussen de 25 en 125 bezoekers. De opgezette volwassen egel is erg prettig om mensen aan te laten voelen hoe scherp de stekels zijn en
hoe zacht de haren op de buik en de snuit zijn.
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.
Geraniummarkt op Koningsdag: 26-4-2014,
Voor het eerst vond deze markt plaats op Koningsdag, maar verder ging het net als voorgaande
jaren. Vroeg aanwezig en al vroeg bezoekers.
Het was de hele dag gezellig druk. Er was eigenlijk wel constant aanloop. De bezoekers kwamen overal vandaan.

Kinderboerderijen
In mei en juni worden op de kinderboerderijen de schapen geschoren, waar bijna overal een
feestje van wordt gemaakt. We kregen van verschillende kanten de vraag om met een kraam
aanwezig te zijn.
Dit hebben we gedaan bij de Westerbaanstraat, het Waaijgat in Scheveningen en Essenstein in
Voorburg.
De interesse voor onze kraam varieerde sterk over de dag. De opgezette egel en het electrospel
blijven grote trekkers.
Gelukkig was het overal redelijk tot goed weer.
De dag van de Roos in het Westbroekpark op 13 juli startte met motregen en late levering van
de kramen. Uiteindelijk was er redelijke belangstelling voor de kraam van zowel Hagenaars als
mensen van buiten de stad
Tijdens de Parels van de Flora en Faunawijken, 11 oktober, waren we open. Er kwamen veel
mensen binnen die ons gebouwtje wel kenden, maar die nooit binnen waren geweest.
Op 14 september bij de jaarlijkse Natuurfeestdag in Meijendel was het weer druk. Het electrospel en het kleien van egels waren het meest populair.
Deze zelfde activiteiten trokken veel kinderen bij het jaarlijkse Natuur- en Techniek- spektakel in
de Haagse Hogeschool op 30 november.

ANBI erkenning
door de
belastingdienst
Na controle in 2012
heeft de belastingdienst ons weer als
Algemeen Nut Beogende 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
legaten en U uw giften aan onze stichting kunt aftrekken
van uw belastingen
(zolang u voldoet
aan de algemene
regels).
Loes,
penningmeester
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Egelvoer
Een egel is welbeschouwd
Iets waar menigeen van houdt,
Hetzij als voer – zeg maar bout –
Hetzij om z’n hart van goud:
’t Is zo’n kleine schattebout.
Zo blijkt weer – wat u kon weten –
Men eet, of wordt opgegeten.
Donald Duk
Plannen voor 2015
De open middagen elke eerste zaterdagmiddag
van de maand van twee tot vier, behalve in april.
Verder zal de egelopvang open zijn op:
11 en 12 April bij de Duinenmars (van elf tot vier)
Eind oktober als Parel van de Flora en Fauna
wijken.
Op 13 september kunnen kinderen knutselen
tijdens de Natuurfeestdag in Meyendel,
En hetzelfde geldt eind november voor het Natuur
Techniek spektakel van de Natuurverkenners in
het atrium van de Haagse Hogeschool.
Loes
blad 13
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Website
www.Egelopvangdenhaag.nl

Algemeen
De website werd in 2014 door 60% meer bezoekers bekeken ten
opzichte van het jaar er voor, namelijk 7600 in 2014 t.o.v. 4800 in 2013.
Samen bezochten zij bijna 9000 keer de website en bekeken zij ongeveer evenveel pagina’s als in 2013: rond de
17.000. Dit betekent dat het aantal pagina’s dat een bezoeker per sessie bekeek, behoorlijk is gedaald (met zo’n
30%). Dit is ten dele te verklaren door de overzichtelijke structuur die de website nu heeft: een bezoeker kan direct
naar de content die hij of zij belangrijk vindt, zonder eerst door de site heen te klikken.

Vindbaarheid
Verder viel nog op dat ongeveer 16% van de bezoekers al eens eerder op de site was. In 2013
was dit percentage iets hoger (24%). Dit zou je
kunnen verklaren doordat de website steeds beter
gevonden wordt in de grote zoekmachines
(Google e.d.) Hierdoor vinden steeds meer geïnteresseerden hun weg naar de website.

Mobiel
Afgelopen jaar bekeek iets minder dan de
helft van alle bezoekers de website op een
smartphone of tablet. Deze groei – in 2013
was dit nog een kleine 40% - was reeds
voorzien en één van de hoofdredenen om
de website destijds te vernieuwen.
Remko, www.Loco-creations.nl.
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Als jij ervoor gaat, dan ik ook!
Net als ik, zoals wel vaker, het gas onder de pannen aansteek om het eten klaar te maken, gaat de telefoon.
Een medewerker van de dierenambulance belt dat ze met
een klein egeltje onderweg zijn.
Dus ook deze avond gas uit en voorbereidingen treffen: kooi
klaar maken, warmtematje aan, ORS(= Oral Rehydration Solution) ontdooien en afwachten.
Alleen dit keer was het anders; ik had geen kooi meer vrij.
Dan maar een krat leeghalen en met gaas afplakken, het
moest zo maar lukken.
Het was schrikken toen ik naar dit egeltje keek; een grote
wond rond zijn ene oogje vol vliegeneitjes, een heel scheef
kopje met bloedende wang en het beestje liep rondjes achter
zijn staart aan.

Ik verwachtte er niet veel van en heb voorzichtig zijn wonden
behandeld.
Best levendig, dacht ik ondertussen en tot mijn verbazing wilde hij direct gevoerd worden met een pipet, een behoorlijk
gulzig beestje. Maar toch, ik wilde het beestje nog geen
naam geven, even afwachten maar.
De volgende ochtend met hem naar de dierenarts, tja dan
moest hij toch een naam hebben om ingeschreven te worden, en zo werd het Rondje. Een egeltje dat rondjes loopt
heet Rondje, best logisch.
Rondje kreeg extra medicijnen voorgeschreven en mocht
weer mee naar huis.

Zo’n levendig egeltje dat wilde eten moest een kans
krijgen. Hoe levendig Rondje was, bleek de volgende
ochtend.
Hij had een uitbraakpoging gedaan om uit de krat te
komen, maar gelukkig was hij op de rand
teruggevallen in de krat. Rondje kreeg een nieuwe
kooi.
Vaak trof ik Rondje aan boven zijn etensbakje, smakkend dat wel, maar zelf eten deed hij niet.
Best een zielig gezicht, een egeltje dat met een
scheef kopje zo zijn best doet, zonder resultaat.
Langzamerhand werden de rondjes die Rondje liep
wijder en liep hij een stukje rechtdoor.
Na een week werd zijn medicatie aangepast. Het lukte hem om in de loop van de week inderdaad brokjes
uit het bakje te halen op te eten. Hij liep weliswaar
wat harkerig maar wel gewoon rechtuit. Vanaf dat
moment weigerde Rondje om nog gevoerd te worden. Zodra hij de spuit zag rolde hij zich stevig op en
daar bleef het bij. Aan alles was te merken dat de
kooi Rondje niet beviel; iedere ochtend een puinhoop
en een duidelijk geval van kooistress.
In overleg met de dierenarts besloten we Rondje in
de tuin van Nell te plaatsen.
Drie dagen is Rondje zoek geweest en toen kwam hij
weer tevoorschijn. Hij was goed aangekomen en liep
razend snel.
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Rondje is vrijgelaten en weer een
gewone wilde egel.
Mieke, (thuiszorg)

Simone Bloemhard
Debora Bonjer
Dorita Boot
Jos Broeren
Lilian van Campen
Susan Driendijk
Nastja Duijsters
Mieke Dijkman
Ria Dijkman
Els Enderman
Willem Faber
Allie Fraley
Marie-Louise Gillich
Marleen van Gorsel
Tinus Habich
Simone Hardenberg
Anja Heppener.
Loes Jalink
Karen Kuipers
Mariëlle van der Lee
Astrid van der Maaten
Annelies Molenkamp
Meral Mertens
Ank Naeije
Mevr. Remmerswaal
Hanneke Richter
Drieka Rog
Marian Rossenaar
Willy van Rossum
Doreen Saunders
Sylvia Schootman

Vrijwilliger worden?
Inlichtingen & aanmelden op de opvang tijdens de
openingstijden, of per telefoon 070-3254045 op
werkdagen tussen 10 en 12 uur

Vrijwilligers 2014

&

terug naar buiten zodra het kan
Carin Stegeman
Ingrid van der Straat
Marianne Tuit
Milly Viveen
Esther van der Voort
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Leny Vos
Hartelijk
bedankt
allemaal
Nell de Vries
Lisanne van der Weijden
Sanne Wierda

