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Natuurlijk willen we hierbij graag iedereen bedanken
die zich ook dit jaar weer inzette voor de egels.
Dierenartsen, Dierenambulances, Vogelasiel De Wulp,
die egels opvangt als wij gesloten zijn, de mensen die
kranten snipperen, hierbij wil ik zeker Mw.
Remmerswaal noemen, de kantoorboekhandel Carla,
waar we overgebleven kranten mogen halen, onze
buren van Omnigroen, alle medewerkers en uiteraard
onze donateurs.
Heel hartelijk dank allemaal.
Namens het bestuur Ank.
Doreen Saunders nam helaas afscheid

Inleiding
In 2015 zijn er 243 egels in de opvang verzorgd.
Aanvankelijk leek het een rustig jaar te worden, maar
zoals u verderop kunt lezen werd het plotseling heel
druk en bereikten we een gemiddeld aantal te
verzorgen dieren.
Verder was het een gezellig druk jaar. De open dagen
(eerste zaterdagmiddag van de maand van 14.00 tot
16.00 uur) werden steeds druk bezocht en de
bezoekers waren telkens erg geïnteresseerd, we doen
het dus niet voor niets!
Ook in 2016 zijn we weer open tijdens de Duinenmars
op 9 en 10 april, van 11 tot 16.00 uur.
U bent van
harte welkom.
Sinds juni 2012 is de egelopvang Westland bij ons
gevoegd.
We zijn erg blij, dat er een samenwerking met Vogelasiel De Houtsnip in Hoek van Holland is gestart.
Binnen het bestuur heeft er een wisseling plaatsgevonden. Doreen Saunders nam helaas afscheid, maar
gelukkig heeft Mieke Dijkman haar plaats ingenomen
en zijn we weer voltallig.
Tijdens de laatste maanden van het jaar zijn er een
aantal nieuwe vrijwilligers bijgekomen, we hopen dat
ze nog lang bij ons blijven, want enthousiaste
vrijwilligers hebben we altijd nodig.
Welkom allemaal.
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Afscheid Doreen.
Na ruim 20 jaar trouwe dienst bij de egelopvang,
waarvan 16 jaar zitting in het bestuur hebben we
helaas in september afscheid moeten nemen van
Doreen.
We missen haar.
Doreen was met hart en ziel een ‘egelaarster‘. In
het asiel en daarbuiten was ze de vraagbaak, die
elke vrijwilliger wist te vinden.
Daarnaast verzorgde ze thuis in de herfst, jonge
moederloze egeltjes en gedurende het hele jaar
zwaar zieke en/of gewonde egel.
Er zijn jaren geweest dat ze meer dan 40 egels in
het najaar ‘thuiszorg’ gaf, tot ze zover waren dat ze
naar de opvang konden.
Ook had ze veel contact met de Engelse
egelopvang en daarmee wisselde ze ervaringen uit
waar wij weer veel profijt van hadden.
Ze bleef altijd haar nuchtere zelf: ”een egel is geen
huisdier” en “een vrije egel is een blije egel”.
Met diezelfde nuchterheid was ze aanwezig binnen
het bestuur. Zoals gezegd, we missen haar, maar
hebben gelukkig nog een hele verzameling mooie
foto’s, die ze in al die jaren, met plezier en overgave
maakte!
Dank je wel, Doreen.
Namens het bestuur, Ank.

We missen Dorien nu al

Te late egel
Een egel te Mariahoeve
Was meestal blij, maar nu een droeve
‘Ik zal niet meer,’ sprak hij, ‘Doreen,
‘Als ’k word opgevangen zien.’
Egels zijn wat prikkelbaar,
maar weet u: ze missen haar.
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Egels in de opvang Den Haag

waren niet ouder dan 24 uur. De tuin waarin moederegel
Dit jaar hebben we weer wat meer egels opgevangen dan in haar nestje had gemaakt werd onderhanden genomen.
Oplettende tuinmensen zagen een grote egel in paniek
het jaar daarvoor nl. 243 .
wegrennen. Vervolgens zijn ze gaan zoeken in de tuin en
In 2014 waren dat er 203.
vonden het nestje. Door heel snel actie te ondernemen,
Het jaar 2015 begon erg rustig, dat is overigens heel gekwamen de baby’tjes niet te dorstig en te koud bij een van
woon; het is de winterslaapperiode en dus is het aantal gevonden egels erg laag. Toch bekroop ons allemaal een wat onze vrijwilligster. Ondanks alle goede zorgen en heel veel
energie heeft geen van deze egeltjes het overleefd.
onrustig gevoel in augustus. Het was wel heel erg rustig in
de opvang. Die onrust werd ook nog eens versterkt door een Dit jaar kwamen er weer behoorlijk zieke egels binnen. Veel
inwendige parasieten maakten dat we egels kregen met
aantal mailtjes van andere opvangcentra in Noord Holland
buikklachten en longproblemen, deze laatste vaak in combien Zuid Holland. Ook zij maakten zich ongerust. Nadat er
wat mailtjes over en weer waren gegaan om elkaars zorg te natie met longontsteking. Maar ook veel uitgedroogde en
hongerige egels.
delen over de bedreigde egelstand in Nederland
Ook kregen we te maken met egels met hartproblemen.
logenstraften de egels zelf onze sombere voorspellingen!
Heel benauwd waren ze soms.
Een tsunami aan jonge egels en zwangere egels spoelde
In tegenstelling tot voorgaande jaren waren er heel weinig
over ons heen, hetzelfde gebeurde in de andere opvangegels, die gebeten waren door honden of door grasmaaiers
centra.
geraakt. Een daarvan was Pavarotti. Deze
Het eerste kleine egeltje dat binnenkwam,
egel werd gebracht bij een dierenarts, die
gelukkig met moeder Windy erbij, was
hem onmiddellijk heeft geopereerd. De hele
Blowy. Dat was op 25 juli 2015. Weet u het
stekelhuid aan de zijkant zat los van kop tot
nog? De zwaarste zomerstorm sinds 1901
staart! Ze noemde de egel Pavarotti omdat
trok over ons land.
de radio toen net een cd uitzond van deze
Moeder en kind waren letterlijk uit het nest
zanger.
gewaaid. Gelukkig voor hen dat ze gevonden
Het was een langdurig genezingsproces.
werden.
Uiteindelijk is Pavarotti in de winterslaap in
Op 29 augustus werd voor het eerst dat jaar
een tuin overleden.
beschuit met muisjes gegeten in de opvang;
Gelukkig was het aantal egels, dat werd
moeder Pippi was die nacht bevallen van een
uitgezet veel groter dan degenen, die het
5-ling!
niet hebben gered.
Het eerste nestje met 4 baby’tjes zonder
Hanneke
moeder kwam op 3 september. De baby’tjes
ruim zes ons egel
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Hij heet Ronnie
Een klein egeltje dat op een avond door de dierenambulance werd binnengebracht.

De oogjes nog dicht en de oortjes nog plat tegen zijn koppie gedrukt. Veel witte stekeltjes maar nog geen jeugdkleed, met meest bruine stekels.
Tot mijn verbazing woog hij wel 80 gram, dat is heel veel
voor zo’n kleintje. Maar wat was hij koud en het warmte
matje nog lang niet warm. Voorzichtig rolde ik hem in een
zachte handdoek en legde hem op mijn buik.
Na een klein halfuurtje bewoog hij, ging zijn bekje open en
zocht hij mijn pink om lekker op te sabbelen. Tijd om hem

zijn eerste drinken te geven, immers als hij kon sabbelen,
kon hij ook slikken. Maar meneertje moest niets hebben
van die harde plastic spuit. Dus werd het pink-sabbelen
afgewisseld met de harde spuit en dat lukte wel.
Ook het plassen lukte nog niet zelfstandig en ook daar
moest nog hulp bij worden geboden.
De eerste nacht zijn we goed doorgekomen en ook de
volgende dagen groeide hij als kool. Kwam ik de kamer
binnen een luid gegil kwam uit de kooi: “Hoera eten”.
Maar na een week of zo werd het hoog tijd dat hij zelf ook
iets ging eten … “Kijk, Ronnie hier staan brokjes” en
Ronnie keek in het bakje en dan keek hij naar mij. Nee hij
was niet van plan om zelf te gaan eten veel liever bleef hij
“gillen” om eten. Nat voer geven met een theelepeltje,
geen probleem, het ging er heel gemakkelijk in.
“Tja Ronnie,” besloot ik op een ochtend “’je moeder had je
allang verlaten, ik ga mijn huis niet uit, dus ga jij nu naar de
opvang en lekker zelf eten.” In de opvang heb ik hem nog
één keer gevoerd en toen ging hij zelf eten.
Een week of twee herkende hij me nog wel bij
binnenkomst en klom tegen het ruitje op. Na nog een paar
weken in een uitwenlocatie is Ronnie uitgezet, uiteindelijk
is hij toch een zelfstandige egel geworden.
Mieke
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Weet u dat…
l Van de ruim 200 vaste donateurs, die ons steunen, er ongeveer
100 meer dan 15 jaar donateur zijn!!
l De Wulp in totaal 133 egels voor ons heeft opgevangen.
Hiervan zijn er 15 bij hen dood gegaan, de overigen kwamen
naar onze opvang.
73 egels waren door de dierenambulance Den Haag direct bij
hen gebracht, 36 door dierenambulance Alphen, 6 door dierenambulance Wassenaar, 6 door particulieren en van 3 is het niet
goed opgeschreven.
l Bij vogelasiel De Wulp tegenwoordig een container staat
voor oude kleding, schoenen en textiel. De opbrengst daarvan
is volledig voor de Wulp
l wij nog jaarlijks veel scholen bezoeken om wat over de egels
en de opvang te vertellen?
l wij dat bij voorkeur in het najaar doen, omdat we dan jonge
egeltjes hebben die aan mensenhanden gewend zijn en die we
daarom kunnen meenemen?
l dat er bij de open dagen ook mensen komen kijken hoe ‘hun
egel’, die ze naar de opvang hebben gebracht, het maakt?
l ze dan soms ook de volgende keer komen om te horen hoe
het beestje het eraf gebracht heeft?
l Dierenambulance Den Haag in 2015 363 ritten heeft
gemaakt voor egels.
l Een paar hebben ze niet kunnen vinden, ongeveer 15 egels
hebben ze ter plaatse weer kunnen loslaten, een aantal is naar
Zoetermeer of Delft gebracht.

54 egels zijn naar onze opvang gebracht,18 baby’s naar Nell
of Mieke thuis;
l wij dolblij zijn met de opgezette egel, zodat kinderen kunnen
ervaren hoe stekels voelen?

l we die egel ook regelmatig uitlenen voor spreekbeurten?
l die egel ook bij de ‘open zaterdagen’ (eerste zaterdag v.d.
maand) veel aandacht trekt
l we het heel fijn vinden dat we een aantal jonge nieuwe
vrijwilligers welkom konden heten in 2015?
73 egels hebben ze naar de Wulp gebracht en 94 waren al
overleden en zijn meegenomen naar hun eigen opvang.
l 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?
l Iedereen welkom is om te komen helpen. Tevoren
aanmelden is wel zo prettig voor de organisatoren. Dit kan bij
de groenbeheerder: Hans Kruiderink:
hans.kruiderink@denhaag.nl.
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All the way from England
De Dierenambulance aan de
telefoon: ‘Els, spreek je een
beetje Engels?? Dan komen
we met een egel…’
Op de Albert Kuypmarkt in
Amsterdam, waar mevrouw F.
haar kisten met lappen en balen stoffen, regelrecht uit Engeland, uitlaadde, rolde een
egel op de kar.
Waarschijnlijk even verbaasd
als de egel belde ze de Dierenambulance of ze hem kwamen halen.
Volgens haar moest de illegaal
binnengekomen egel wel twee
(!) weken in de kist hebben
gezeten. Aan zijn niet te stillen
honger later in de opvang te
merken, was dat zeker zo.
Hij had geen probleem met de
Hollandse stamppot van
kattenvoer en na ’n week was hij op een gewicht,
dat beter bij zijn leeftijd paste.
Om nog even te wennen aan het Hollandse klimaat
werd hij nog een week verwend in een `tuin´ voor hij
werd vrijgelaten.

Uit: Egel-aardigheden, gebeurtenissen uit 15 jaar
Egelopvang Amstelveen,
verteld door Els Poel.
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Verslag Website: .www.Egelopvangdenhaag.nl .
2015
Algemeen
De website werd in 2015 door een kleine 15% meer
bezoekers bekeken ten opzichte van het jaar er
voor, namelijk 8.700 in 2015 t.o.v. 7.600 in 2014.
Samen bezochten zij ruim 10.000 keer de website
en bekeken zij zo’n 16.000 pagina’s (t.o.v. Een
kleine 17.000 in 2014).

Mobiel versus desktop
Ook bij egelopvangdenhaag.nl merken we dat het
aantal mobiele bezoekers nog steeds aan het
groeien is. Inmiddels komt ruim de helft van de
bezoekers via een mobiel apparaat (smartphones,
tablets) op de site. In 2014 lag dit percentage nog
ónder de 50%.
Meest bekeken pagina’s
Na de voorpagina (ruim 6000x) zijn de best bekeken
pagina’s van 2015:
Hoe ziet een egeljaar er uit:
1576x
Wat te doen bij een zieke of gewonde egel:
886x
Hoe ziet een egelvriendelijke tuin er uit:
872x
De egel is een beschermde diersoort:
645x
Nieuws
571x

Remko Mollema www.Loco-Creations.nl
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Egels in de opvang Westland
Hallo allemaal,
2015 was een heel vreemd jaar wat de egels betreft.
Van januari tot ongeveer maart weinig egels, daarna
werden de egeltjes volop binnengebracht.
Veel kleintjes o.a. ondervoed, vlooien en teken. We
kwamen warmtematjes te kort.
Dan maar een fles met warm water. En geitenmelkpoeder, dat kregen ze ook.
Sommigen met de pipet en sommigen dronken zelf.
Ook wat nesten gehad, waarvan er één fataal is afgelopen en dat blijft echt heel triest als je die kleine ukkepukkies levenloos ziet liggen.
Ook heb ik nogal wat kleintjes in huis gehad, die toch
ook ’s nachts eten wilden, maar dan is het wel fijn als
dat lukt.
We hebben, met veel zorg tuinen tot onze
beschikking, daarin aardig wat egels kunnen
plaatsen, zodat ze op een natuurlijke manier aan hun
winterslaap kunnen beginnen, al is er geen garantie
dat ze echt gaan slapen.
Een paar jaar terug met de sneeuw hadden we 6
egels in een tuin geplaatst en die hebben de hele
winter ’s avonds door de sneeuw gelopen. Dat was

echt een prachtig gezicht, dus soms verbazen egels
je wel eens (het was een supergrote tuin).
De laatste maand van het jaar en in januari 2016 zijn
er geen egels binnengebracht. Waarschijnlijk toch
door het weer. Ze konden nog eten vinden. De laatste die we binnen kregen woog 400 gram, maar dat
was al 2016.
Ook wil ik graag alle mensen die een egel hebben
gebracht hartelijk danken, want we kunnen nog zo’n
mooie egelopvang hebben, maar pas als de mensen
opletten of een egel hulp nodig heeft en bereid zijn ze
naar de opvang te brengen, of de Dierenambulance
te bellen, dan gebeurt er pas wat.
Vanuit Honselersdijk een vriendelijke groet van alle
vrijwilligers aan ieder die de egel een warm hart toedraagt
Henny Middelburg

11

Overzicht aantal egels Westland:
In totaal zijn er 117 egels binnengebracht.
52 egels zijn uitgezet, 27 zijn er in de opvang overleden.
24 zaten op 31 december in zorgtuinen en
er zaten nog 17 egels in de opvang
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 en
Duurzaam Den Haag.
b. Beheerplatform Natuurmonument
Westduinpark en Wapendal
d. Beheerplatform Loosduinen.
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 Duurzaam Den Haag
g. Er is weer een overleg geweest met de
andere egelopvang centra in Zuid-Holland.
Sinds dit jaar zijn er ook egelopvangen en uit
Noord-Holland en Utrecht bij.
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FINANCIEN 2015
INKOMSTEN:

2015

Donaties particulieren
Donaties organisaties
Erfenis/Legaten Giften 1malig+pot
Rente
Diversen
Winkel verkoop
Nadelig saldo

BEGROTING WERKELIJK BEGROTING
7.000,11.295,10.000,500,175,250,0,1.000,1.180,1.000,500,875,850,300,255,300,1.500,1.520,1.500,2.050,-

2015

2016

________________________________________________________________________

TOTAAL:

13.450,-

UITGAVEN:

2015
2015
2016
BEGROTING WERKELIJK BEGROTING
4.500,6.780,6.000,2.000,1.700,1.500,200,300,300,2.500,3.260,2.500,300,335,250,1.500,1.060,1.000,1.250,1.090,1.250,-

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

100,100,1.000,-

15.300,-

445,60,235,35,-

13.900,-

250,100,750,-

Toelichting:
Wat de uitgaven betreft zijn de medische
kosten hoger dan was verwacht, want er
zijn veel kleine, zieke egels binnengekomen.
De organisatie van Midweekwandelingen, die elke woensdag starten bij de
Watertor, zijn we dankbaar voor hun
regelmatige financiële ondersteuning.
Jos Broeren wil ik hierbij bedanken voor
het bijhouden van de donateurslijst, de
overige adreslijsten en de financiële administratie.
Dit financiële verslag is gecontroleerd en
akkoord bevonden op 22 februari 2015
door de heer E.Dijkman
De financiën van Egelopvang Westland
worden door de Dierenbescherming
Haaglanden verzorgd en via hun
organisatie gecontroleerd.
Loes

__________________________________________________________________________

TOTAAL:

13.450,-

15.300,-

13.900,-
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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 in april was het als altijd erg druk
en hebben we aan minstens 800 mensen de
opvang laten zien en over de egels kunnen
vertellen.
Tijdens de Parels van de Flora en Faunawijken, 10
oktober, waren we open. Er kwamen veel mensen
binnen die ons gebouwtje wel kenden, maar die
nooit binnen waren geweest.
Op 13 september bij de jaarlijkse Natuurfeestdag in
Meijendel was het weer druk. Het electrospel en het
kleien van egels waren het populairst.
Deze zelfde activiteiten trokken veel kinderen bij het
jaarlijkse Natuur- en Techniek- spektakel in de
Haagse Hogeschool op 29 november.

Plannen voor 2016
De open middagen elke eerste zaterdagmiddag van
de maand
van 14.00 tot 16.00. Behalve in april.
Verder zal de egelopvang open zijn op: 9 en 10
April bij de Duinenmars (11-16 uur)
Eind oktober als Parel van de Flora en Fauna
wijken.
Op 11 september kunnen kinderen knutselen tijdens
de Natuurfeestdag in Meyendel,
En hetzelfde geldt 27 november voor het Natuur
Techniek spektakel van de Natuurverkenners
14
in het Atrium van de Haagse Hogeschool.
Loes

Betaling donateursbijdrage
Ook bij dit jaarverslag vindt u dit jaar geen
acceptgiro, maar een briefje voor betaling van uw
donatie voor 2016. 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?
Vanwege de extra kosten sturen we onze donateurs
geen acceptgiro’s meer toe en verzoeken we hen
om zelf hun bijdrage over te maken op:
NL 98 INGB 0004 5951 83
t.n.v. Stichting Egelopvang Den Haag

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
15
van uw belastingen (zolang u voldoet aan
de algemene regels).

RSIN op formulier invullen

Periodieke giften
Vanaf 2014 hebt u géén Notaris meer nodig, maar kunt
u zelf een periodieke gift voor de Egelopvang
schriftelijk vastleggen.
Voor een schriftelijke overeenkomst tussen u en de
Egelopvang heeft de Belastingdienst een aantal
voorbeeldformulieren gemaakt.
U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst
vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst
voldoet aan de voorwaarden.
Let op!
Giften die u hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.
Voor een Periodieke gift in geld kunt u het formulier 'Periodieke gift in geld' gebruiken als u minimaal 5 jaar lang
een gift in geld wilt doen aan de Egelopvang.
Let op!
U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst op
te sturen. Ze zijn voor uzelf en voor de Egelopvang. U
moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de
Belastingdienst uw aangifte
controleert, kunnen ze u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

RSIN invullen
Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben
een uniek nummer: het RSIN. Dit is voor de Egelopvang
Den Haag: 80640301 (in uw belasting aangiften wordt naar
dit nummer gevraagd).

In de formulieren kan de Egelopvang dit individuele
nummer al invullen.
U kunt deze formulieren opvragen bij de penningmeester of vinden op de website van de Belastingdienst.
Voorwaarden voor periodieke giften van de Belastingdienst:
U maakt minstens 1 keer per jaar een bedrag over naar de
Egelopvang.
De gift(en) zijn steeds (ongeveer) even hoog.
U maakt de giften minimaal 5 jaar achter elkaar over naar de
Egelopvang.
De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
De Egelopvang levert geen tegenprestatie voor de gift (wel
een verantwoording, door het toesturen van de jaarverslagen).

Loes, penningmeester
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Doreen Saunders
Sylvia Schootman
Yolande Siemens
Carin Stegeman
Ingrid van der Straat
Annemarth Stijntjes
Bianca Toorenburgh
Milly Viveen
Esther van der Voort
Leny Vos
Nell de Vries
Sanne Wierda

ar
te

in de opvang

Loes Jalink
Karen Kuipers
Mariëlle van der Lee
Svanhild Looyen
Astrid van der Maaten
Meral Mertens
Annelies Molenkamp
Ank Naeije
Mevr. Remmerswaal
Hanneke Richter
Drieka Rog
Willy van Rossum

H

Simone Bloemhard
Dorita Boot
Jos Broeren
Lilian van Campen
Susan Driendijk
Nastja Duijsters
Mieke Dijkman
Els Enderman
Marleen van Gorsel
Pascal Grotenhuis
Tinus Habich
Simone Hardenberg

in de zorgtuin thuis

