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Van de redactie
Op de eerste plaats wil de nieuwe redactie Loes Jalink hartelijk
danken voor haar jarenlange inzet bij het tot stand komen van de
vele jaarverslagen die onder haar leiding tot stand zijn gebracht.
Een nieuwe redactie wil natuurlijk goed beginnen en in dit jaarverslag vindt u van verschillende groepen, die dag na dag de egels
komen verzorgen, een eigen bijdrage.
Wij hopen u op deze manier een inkijkje te geven in wat al die
vrijwilligers zoal meemaken en wat het werken met de egels zo bijzonder maakt.
Wij wensen u veel leesplezier toe!
Drieka Rog
Marieke Smits
Mieke Dijkman
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Inleiding van de voorzitter
Het jaar 2017 was, wat betreft het aantal opgevangen egels, een redelijk
druk jaar. Er werden 251 egels door ons verzorgd. Tot laat in de herfst
kwamen er nog egelbaby’s met een zeer laag gewicht binnen. In december, altijd een rustige maand, zaten er nog steeds 28 egels in de opvang.
In tegenstelling tot andere jaren kwamen er ook egels uit Alphen a/d Rijn
en uit Gouda e.o. bij ons binnen.
In november nam Loes Jalink afscheid als penningmeester: zij heeft
deze functie meer dan 25 jaar vervuld. Gelukkig blijft ze nog als vrijwilligster bij ons werkzaam. In Theus van den Broek hebben we een enthousiaste opvolger van haar gevonden die inmiddels, naast het penningmeesterschap, ook al aardig wat hand- en spandiensten voor ons heeft vervuld. Welkom Theus!
We verheugen ons nog steeds in de grote opkomst op de open
middagen, de 1e zaterdagen van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.
Vaak meer dan 70 mensen tonen zich dan zeer betrokken en geïnteresseerd in de egels en de opvang. Ook dit jaar zijn we weer open ter gelegenheid van de Duinenmars op 7 en 8 april van 11.00 tot 16.00 uur.
Zoals u zult ontdekken hebben we het jaarverslag in een nieuw jasje gestoken. Drie enthousiaste medewerkers hebben een andere aanpak
bedacht. We hopen dat het u bevalt.
Rest ons nog om iedereen van harte te bedanken: dierenartsen, dierenambulances, vrijwilligers, donateurs, medewerkers van Omnigroen en
iedereen die ons met raad en daad heeft bijgestaan!
Namens het bestuur, Ank Naeije
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Ze zijn zo eigenwijs!
De woensdaggroep bestaat uit vijf vrijwilligers. Het aantal jaren dat we
vrijwilligers zijn varieert enorm: Hanneke en Tinus doen al heel lang mee,
Sheila en Greet alweer een paar jaar en Lenie is er dit jaar nieuw bijgekomen.

Wat maakt het werken met egels zo leuk? De stekels.. hun koppie, ze
zijn zo eigenwijs! Het zijn zulke leuke beestjes. De manier waarop ze de
boel overhoop weten te halen, elke keer weer. Ze lopen gewoon over
hun voerbakken heen. Maar ook de gezelligheid in de groep is belangrijk
om het werken leuk te vinden.
Welke egel of egels hebben dit jaar een bijzondere indruk achtergelaten?
Solomon, een egel met een heftige infectie die 2.000 gram (dus wel 2
kilo) woog en Prikkeltje die in december werd binnengebracht in een
doos van een waterkoker. Even dachten we dat we een waterkoker cadeau kregen, maar er bleek een heel klein egeltje in te zitten, dat er heel
slecht aan toe was. Maar door heel goed te onderzoeken, bleek het
beestje toch heus te leven. Nu gaat het goed met Prikkeltje en is hij weer
in winterslaap gegaan.
- de woensdaggroep
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Wat love and tender care vermag..
Onze groep bestaat uit vijf vrijwilligers. waarvan de jongste er 4 jaar is en
de oudste 19 jaar. Daartussen zit dan 16, 15 en 10 jaar. De redenen dat
we het zo leuk vinden, zijn er meer dan één.
We hebben als collega's gezamenlijke interesses en we delen die als we
op dinsdag in de Egelopvang zitten. We hebben ook allemaal wat met
kraaloogjes. De snel wisselende gezichtsuitdrukkingen (gefronste wenkbrauwen bv.) werken op je lachspieren. Voor mijzelf is het stellen van de
diagnose wel een sport, net zoals het uitdenken van het behandelplan.
Egel Josje werd bij ons binnengebracht, te klein en wat verzwakt. Het zag
er niet hopeloos uit, dus we besloten hem met de standaardbehandeling
op te krikken. Josje dacht er helaas anders over. Hoe langer hij er was,
hoe minder hij ging eten, en uiteindelijk ging hij in hongerstaking. Goede
raad was duur. Ik besloot hem dus mee naar huis te nemen voor intensieve begeleiding. Voor het vervoer zette ik hem in een klein doosje en
zocht daarna de andere benodigdheden voor thuiszorg bij elkaar. Warmtemat, paperassen, medicijnen, zacht kattenvoer en brokjes. Eenmaal bij
mij thuis, zette ik tasjes en het doosje op de grond. Dan het verblijf in orde maken. In mijn kleine huis wonen egels in een grote kartonnen doos.
Ik bleek niet de juiste maat in huis te hebben dus wandelde ik naar de
apotheek aan de overkant die me inderdaad een grote doos kon meegeven. Het werd een prachtverblijf. Als laatste Josje erin, natuurlijk, ik pakte
de doos, en.. he?? De doos was leeg!!! Josje, die in het asiel constant
voor pampus lag, had bij mij kennelijk ineens de kuierlatten genomen! Ik
zocht de hele kamer af, onder en achter kasten, toen onder de trap, want
de deur had opengestaan, nee hoor, geen Josje! Wat te doen? Ik verzon
een list en zette ergens eten neer. Hij zal er op afkomen, vroeger of later,
bedacht ik. Aangezien dat uren kan duren, ging ik wat andere dingen
doen, maar met gespitste oren, dat begrijp je. De andere egelspulletjes
konden voorlopig in de kast, bedacht ik. Ik tilde het tasje met voer op, en
he! … Heel zwaar!! Je begrijpt het al, Josje zat in de tas zich tegoed te
doen aan het kattenvoer, waarvoor hij een gat in de plastic zak had gebeten. Zijn blik verried dat hij het niet prettig vond gestoord te worden bij
deze aangename bezigheid, hij kroop snel dieper weg in de tas.
- de dinsdaggroep
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Een kleine egel in Den Haag,
worstelde al tijden met de vraag:
"M’n oren zijn prima,
mijn neus is perfect,
waarom zie ik dan alles zo vaag?"
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De groep is groter dan je denkt!
De vrijdaggroep heeft nu drie vaste vrijwilligers en twee die af en toe ons
komen helpen. In de rustige periode is dat genoeg, maar in de drukke
periode is er nog ruimte voor een extra vrijwilliger. Simone, Nadya en
Mieke vormen de vaste groep en in de vakantietijd is Karen een welkome
extra kracht voor ons.
Bijzonderheden van dit jaar: Op 1 september om ongeveer half 12 brak
er een wolkbreuk los, precies boven de egelopvang. Al gauw stroomde
het water de opvang binnen en was het hozen om de boel droog te houden. Volle emmers met water werden afgevoerd, maar er was geen houden meer aan. De bui verplaatste zich niet en het water stond aan de
achterdeur wel 10 cm hoog. We gingen er vandoor, doorgaan had geen
zin, omdat het water naar binnen bleef komen. Om 16.00 uur waren we
terug en samen met de mannen van Omnigroen hebben we nog een uurtje gehoosd om de vloeren weer droog te krijgen. Soms bestaat een
groep uit veel meer mensen dan je weet!

8

Wat maakt het werken met de egels zo leuk? Egels zijn bijzondere beestjes, die blijven fascineren. Ze hebben iets geheimzinnigs en er is niet zo
heel veel over egels bekend. Je leert een egel ook kennen, want ze hebben allemaal toch heus en eigen karaktertje.
Welke egels hebben dit jaar een bijzondere indruk gemaakt? Voor de vrijdaggroep zijn dat Torkel en Mike. Allebei de egeltjes waren nog heel
klein toen ze bij ons werden binnengebracht en in thuiszorg gingen. Van
Torkel waren de oortjes net open maar zijn oogjes zaten nog dicht. Mike,
die minder woog dan Torkel, had zijn oortjes en oogjes al wel open en
was al veel verder. Mike kon en wilde best zelf wat eten. Torkel keek alleen toe. Mike sleepte graag wat stro mee in zijn huisje. Torkel keek alleen toe. Maar Torkel herkende mij en floot zodra hij me hoorde. Zeker
als in de keuken bezig was liet hij van zich horen, immers daar komt het
eten vandaan!
Ook eenmaal in de opvang bleef Torkel, die eigenlijk Torkela had moeten
heten, naar me fluiten. Maar het meest verbaasd was ik wel dat ook Mike
me in de opvang nog steeds herkende en direct voor het deurtje kwam
staan als ik binnen kwam lopen. Mike en Torkel zijn samen naar een uitwenlocatie gegaan. Ik hoop dat ze ondanks een heel moeilijke start allebei de winterslaap overleven en dit voorjaar mooie volwassen egels zijn
geworden.
- de vrijdaggroep

Een jonge egel in Drachten
zat op z'n vrouwtje te wachten.
Maar die kwam steeds te laat,
je weet hoe dat gaat,
en zo zat hij daar al vele nachten.
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Noël, ons kerstwondertje
De zaterdaggroep bestaat uit vijf dames. Meral Mertens (niet op de foto),
Mariëlle van der Lee en Drieka Rog zijn ruim 4 jaar vrijwilligers. Marta is
er sinds eind 2016 en Yvonne is in september 2017 de groep komen versterken. We hebben het fijn met elkaar en delen onze interesse en liefde
voor de egel. In de vier jaar dat we nu bij egelopvang als vrijwilligsters
mogen helpen, is er geen egel geweest die ons niet heeft geraakt. Maar
af en toe springt er toch eentje uit, deze is extra speciaal. Meral vertelt
namens ons allen: Noël, ons kerstwondertje.
De zaterdag voor kerst zag ik hem voor het eerst; hij lag uitgeput, graatmager en onder de vlooien en teken vermoeid uit zijn ogen te kijken.
Toen ik hem optilde rook ik een chemische lucht en zag ik dat er een
donkere koperkleurige substantie op zijn huid zat. Ik bedacht me dat deze arme oude egel al het één en ander moet hebben meegemaakt. Ik
was bang dat dit zijn laatste dagen zouden zijn en dat ging mij aan mijn
hart. Ik gaf hem warme baden om de viezigheid van hem af te wassen en
probeerde zo delicaat mogelijk alle vlooien en teken te verwijderen. Je
kon zien dat het een hele aanslag op zijn magere lijfje was, dus gaf ik
hem tussendoor pauzes om te eten en bij te komen. Aan het einde van
de dag stopte ik hem lekker in een slaapmuts en nam ik afscheid. De volgende ochtend heb ik mijn collega’s gebeld en tot mijn grote vreugde had
Noël de nacht overleefd! Hij had goed gegeten en was zelfs iets aangekomen, een geweldige start. De volgende zaterdag was hij de eerste egel
waar ik naar toe ging en in tegenstelling tot een week eerder liep Noël op
zijn gemak door het hok. Zijn ogen waren helder en ik zag dat hij een lief
spleetje tussen zij tanden had, een echt kerstwondertje!
Na ruim drie weken van de dagelijkse roomservice te hebben genoten
mocht Noël dankzij zijn nu gezondere egelgewicht de gloednieuwe buitenren in. Wat leek hij gelukkig! Hij liep voor het eerst in weken weer door
het gras en had binnen no-time een heerlijk holletje voor zijn winterslaap
klaargemaakt. Hij lag heerlijk te genieten van zijn welverdiende winterslaap. Inmiddels is hij wakker aan het worden. Wij hopen dat deze lente /
zomer dit egelsucces weer de vrije natuur in mag.
- de zaterdaggroep
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Een egel te 's Gravenhage
zat zich steeds af te vragen:
"Het klinkt misschien dom,
maar zeg mij waarom,
moet ik al die stekeltjes dragen?"
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Peentje, wakker
in z’n eentje
Van de donderdag groep waarin Ingrid, Tinus, Astrid, Nadine
en Pablo actief zijn, kregen we
deze leuke foto toegestuurd van
egel Peentje.
Hij wilde maar niet in winterslaap gaan!
- de donderdaggroep

Geen egel is hetzelfde
De zondagploeg bestaat uit drie personen: Carin, Simone en Els. Carin
werkt al 20 jaar bij de Egelopvang, Simone 15 jaar en Els 10 jaar.
Egels verzorgen is zó leuk, dat je niet meer kan stoppen als je er aan
begint. Geen egel is hetzelfde. Ze hebben hun eigen karakter en gewoontes. De één is heel schuw en rolt zich gelijk op en de ander kijkt je
nieuwsgierig aan als je hem oppakt, of begint hevig te spartellen om vrij
te komen. Het geeft een fijn gevoel als de egel weer de natuur in gaat.
Ook het onderlinge contact met je teamgenoten is erg fijn, omdat je met
hetzelfde doel aan het werk bent.
Enkele opvallende egels. Op 29 september kwamen er twee hongerige
egeltjes uit Gouda naar ons asiel. Ze zijn samen in een hok gezet en kregen de namen Mini (die woog 173 gr.) en Maxi (233 gr.). De eerste weken werd er flink gegeten door alle twee. Ze maakten een puinhoop van
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hun hok. Ze hadden een krantenmuts waar ze samen inkropen om te
slapen en later twee mutsen maar ze sloopten alles. Ook de bodemkranten.
Toen we een kunststof bak met een opening probeerden als slaaphuis,
haalden ze alle krantensnippers eruit en gingen achter het hok zitten. De
oplossing was een rol van wat krantenbladen met snippers in het midden
en daar konden ze aan weerskanten inkruipen. Het volgende probleem
was, dat Mini goed aankwam in gewicht en Maxi achterbleef. Het scheelde wel 100 gr. Er was altijd eten over en we hadden het eten verdeeld
over twee bakken dus dat kon het probleem niet zijn. Toen het verschil
nog groter werd hebben we besloten de twee egels een eigen hok te geven. Dat bleek een goede beslissing. Maxi kwam aan en haalde Mini
weer in. Half november waren ze op het goede uitzetgewicht om buiten
de winterslaap te overleven. Maxi is met 793 gr. uitgezet en Mini met 654
gr. Hopelijk hebben ze een goed slaapplekje gevonden en lopen ze in
het voorjaar weer vrolijk rond.
- de zondaggroep

Els en Willie kregen dit jaar de zilveren egel als dank voor hun inzet als vrijwilliger
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Financiën
De uitgaven voor voeding en medische verzorging waren hoger dan geraamd. We hebben meer egels moeten opvangen, maar ook de prijzen
zijn gestegen. Fijn dat we ruimte in de reserves konden vinden om de
nieuwe egelopvang in Hoek van Holland te helpen een goede start te
maken. Daarnaast is het interieur van de opvang al weer flink wat jaren
oud en aan een opknapbeurt toe. Voor nieuwe buitenkooien, schilderwerk etc. hebben we extra geld opgenomen op de begroting van 2018.
Wij zijn onze trouwe donateurs enorm dankbaar voor hun steun. Bijzondere vermelding verdient daarbij de actie van Fleur Goedemans die de
Nijmeegse Vierdaagse heeft gelopen voor onze Egelopvang! Ook Jessie,
Lizzy, Marijn en Jules hebben door het verkopen van limonade en lekkernijen ons een bijdrage van € 71,40 kunnen schenken.

De kascontrole op de financiën van 2017 is op 2 maart 2018 verricht
door Evert-Jan Dijkman. Waarvoor dank!
Onze donateurs zijn het fundament onder onze egelopvang. U kunt zich
aanmelden via onze website www.egelopvangdenhaag.nl. Wanneer u
donateur wordt van de Egelopvang worden uw gegevens vastgelegd. Wij
gebruiken deze gegevens om u te informeren over het werk van de Egelopvang zoals het versturen van het jaarverslag. Wij delen uw gegevens
niet met derden. Wij bewaren uw gegevens niet langer als noodzakelijk.
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INKOMSTEN

2017

2017

2018

BEGROTING

WERKELIJK

BEGROTING

10.000
250

9.510
800

10.000
250

-

-

-

Eenmalige giften & collectebus

750

1.195

750

Rente en dividend

900

630

900

1.500

1.735

1.500

300

340

300

13.700

14.210

13.700

Donaties particulieren
Donaties organisaties
Erfenis / Legaten

Winkel verkoop
Diversen
Totaal
UITGAVEN

2017

2017

2018

BEGROTING

WERKELIJK

BEGROTING

Medische kosten egels

4.500

5.115

5.000

Voeding egels

2.000

2.375

2.500

250

260

250

3.000

4.425

3.000

600

430

600

Communicatie & publiciteit

1.250

1.220

1.250

Vrijwilligers

1.500

1.510

1.500

Diversen

500

80

500

Bankkosten

500

190

500

Winkel inkoop

500

220

500

Egelopvang Hoek van Holland

-

3.300

-

Groot onderhoud gebouw 2018

-

-

2.000

14.600

19.125

17.100

- 900

-4.915

-3.400

-900

-4.915

-3.400

-

-1.050

-

-900

-5.965

-3.400

Verzorging egels
Huisvesting & onderhoud
Administratie & bestuur

Bijzondere uitgaven:

Totaal
SALDO BATEN EN LASTEN
ONTWIKKELINGS RESERVE
Onttrekking aan reserve
Waardeontwikkeling portefeuille

Saldo reserve
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Wij willen onze vrijwilligers en donateurs uit 2017
allemaal heel erg bedanken namens de egels!

Er was eens een egel te Smilde,
die wist precies wat hij wilde.
"Ik heb stekeltjes zat,
heb ik altijd gehad,
dus ik ga bij het Egeltjesgilde!"
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