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Inleiding. 

Zoals overal elders was 2020 ook in de egelopvang een wat moeizaam jaar. 

Wij hadden uiteraard met de coronamaatregelen te maken, maar het moeilijkst 
was dat we onze Nell, al van af 1990 werkzaam in de opvang, moesten 
verliezen. 

De vrijwilligers pasten zich m.b.t. Covid 19 aan en werkten zo mogelijker nog 
hygiënischer dan normaal in shifts van 2. De broodnodige contacten vonden 
meer per mail en logboek plaats, maar iedereen zette zijn beste beentje voor 
en deed wat nodig was. Petje af voor al onze medewerkers. Zonder hun inzet 
zijn we nergens. 

Er waren geen rondleidingen, geen schoolbezoeken, geen open dagen en ook 
de Duinenmars en andere evenementen vielen weg, zodat het financieel een 
mager jaar dreigde te worden. Maar ... we kregen steun van donateurs, de 
QRcode aan de deur en andere onverwachte giften en dat maakte dat het 
uiteindelijk meeviel, zoals u in het financieel overzicht kunt constateren. De 
plannen voor verbeterde buitenkooien en warmtepreventie hopen we in 2021 
te kunnen verwezenlijken. 

De egels hadden van dit alles geen weet en trokken zich nergens iets van 
aan, bleven gewoon bij ons binnen komen. 

Er deed een naar bericht de ronde over een egelziekte in bepaalde delen van 
het land, maar gelukkig hebben we geen egels met die aandoening 
binnengekregen 

We kregen in totaal 230 egels te verzorgen. lets minder dan in 2019, maar 
met een betere afloop: 131 egels konden weer gezond de natuur in en 19 
egels waren nog onder onze zorg in december. 

Twee egels bevielen in het asiel van ieder drie jongen. 

Ook kwam er een nestje van 5 jongen binnen, gelukkig met een zorgzame 
moeder. 



We zijn blij dat we het jaar weer, dank zij ieders medewerking en zorg, mooi 
hebben kunnen afsluiten. 

Onze dank gaat uit naar al onze vrijwilligers, donateurs, onze buren van de 
Groenvoorziening, de dierenartsen, de dierenambulance en niet te vergeten 
de collega's van De Wulp, die, buiten onze openingstijden, egels opnemen en 
goede verzorging geven. 

Dank allen!! 



In memoriam Nell de Vries. 

Tot ons grote verdriet hoorden we in februari dat Nell ernstig ziek was. Ze zei: 
"Ik ga voor kwaliteit van leven". 

Op 23 mei is ze overleden. Het is onvoorstelbaar dat ze er niet meer is. 

Ze was 'de moeder van de egelopvang'. Altijd hartelijk, behulpzaam en 
zorgend. 

De nieuwe vrijwilligers, die ze op 'haar' dag inwerkte, wilden ook het liefst op 
die dag, bij Nell dus, blijven werken. 

Binnen het bestuur waar ze tientallen jaren haar plekje had, kon ze relativeren 
en alles tot menselijke maatstaven terugbrengen. 

Voor de egels was ze vaak letterlijk een 'moeder'. 

Jonge egeltjes in de thuiszorg vonden bij haar voeding en warmte en heel veel 
zorg. 

Moederloze egeltjes, soms een heel nestje, voedde ze om de 2á3 uur, dag 
en nacht. Geen bezwaar, want Nell was een nachtdier, zoals ze zei. 

Die egeltjes met een luttel gewicht van soms 80 gram moeten nadat ze met 
een pipetje gevoed zijn, gemasseerd worden om de spijsvertering op gang te 
houden. Ik herinner me dat ze eens een nestje van 6 egeltjes had en zodra 
die allemaal een beurt hadden gehad, ze praktisch weer met nr. 1 moest 
beginnen. 

Na heel veel gepraat hebben we haar ertoe kunnen bewegen er 3 naar een 
ander betrouwbaar adres over te brengen. Ze vond dat heel moeilijk! 

Als de egeltjes zelfstandig konden eten en in haar tuin een onderkomen 
kregen, beschouwden ze Nell nog altijd als hun moeder en liepen, zodra ze 
zich in de tuin bevond, achter haar aan: misschien viel er iets te eten. 

Gelukkig waren ze na de winterslaap weer helemaal 'wild' en konden de 
natuur in. 

Nell genoot. 



Maar dat was niet het enige dat Nell deed. Ze verzorgde rondleidingen, 
bezocht scholen en was binnen het asiel een zeer verdienstelijke 
'klusjesvrouw' en behield daarbij altijd haar goede humeur. 

We missen haar allemaal enorm. 

Namens het bestuur, Ank. 



Jaarcijfers en leuke acties. 

Via onze sociale media weten wij u en u ons vaak goed te 
vinden. Hieronder de cijfers voor 2020. 

Facebook Bezoekers 7028, volgers 696 

Website www.egelopvangdenhaag.nl: 
Bezoekers 111.577, Bezoeken 29.499 

lnstagram Egelopvang Den Haag: 
Bezoekers 697, volgers 173 

Email egelopvangdh@gmail.com: : 406 
Daarnaast is een bedrag van€ 460,70 opgehaald door Corry Harland 

en is veel voedsel voor ons gebracht door een oproep via de Dieren 
Ambulance Wassenaar. 

Ook onze QR code is veelvuldig gebruikt via de poster op de voordeur van 
ons onderkomen, onze Website en lnstagram en face book pagina, allen heel 
veel dank! 



Financieel verslag 2020 

De (financiële) steun die we afgelopen jaar van u allemaal hebben 
ontvangen, heeft onze verwachtingen ruim overtroffen. Daar zijn we 
erg blij mee. In 2020 konden we namelijk bijna geen open dagen 
organiseren en ook evenementen als de Duinenmars en Fairs gingen 
niet door. Daarom maakten we ons in het begin van de corona-tijd best 
even zorgen over onze inkomsten. De kosten liepen natuurlijk gewoon 
door. De losse giften en de verkoop zijn een mooie en noodzakelijke 
aanvulling op de bijdragen van onze donateurs. Gelukkig hadden we 
dit jaar geen grote uitgaven gepland, maar toch ... 

FINANCIÉN 2020 
2020 2020 2021 

Begroting Realisatie Begroting 
INKOMSTEN 
Donaties particulier € 7.500,00 € 9.640,51 € 8.750,00 
Donaties organisaties € - € 863,51 € 1.000,00 
Erfenis/Legaten € - € - € 400,00 
Giften eenmalig & collectebus € 750,00 € 2.617,19 € 2.000,00 
Sparen & beleggen € 1.500,00 € 915,73 € 900,00 
Winkel verkoop+ evenementen € 2.000,00 € 411,40 € 500,00 

Bijzondere inkomsten € - 

Doorbelaste zorg andere opvangen € 143,25 € - 

Subtotaal € 11.750,00 € 14.591,59 € 13.550,00 

UITGAVEN 
Medische kosten egels € 4.700,00 € 4.226,27 € 4.400,00 

Voeding egels € 2.500,00 € 3.100,65 € 3.000,00 

Verzorging egels € 300,00 € 330,43 € 300,00 
Huisvesting & onderhoud € 2.000,00 € 2.363,64 € 2.500,00 
Administratie & bestuur € 500,00 € 656,20 € 650,00 
Communicatie & publiciteit € 1.000,00 € 1.377,86 € 1.250,00 

Vrijwilligers € 1.200,00 € 1.488,02 € 1.250,00 
Winkel inkoop € 500,00 € 198,61 € 200,00 

Subtotaal € 12.700,00 € 13.741,68 € 13.550,00 

[SALDO BATEN EN_LASTEN 9sooo_[ 84991[€ - I 
[ONTTREKKING _UIT RESERVE 9so.oo[€ 849g1[ - I 



Financiële situatie is goed 

Maar met allerlei spontane acties droegen allerlei clubs en scholen een 
steentje bij (zie foto 1). Een reminder bij het jaarverslag mobiliseerde 
veel oude, trouwe donateurs. En ook de QR-code aan de deur (zie foto 
2) verleidde veel wandelaars tot een gift. Het betekent dat we 2021 
budgettair goed kunnen beginnen. De vaker voorkomende 
overstromingen (klimaatverandering?) hebben we afgelopen jaar al 
kunnen verhelpen. Voor 2021 staat groot onderhoud van de 
buitenrennen op het programma inclusief maatregelen tegen de hitte in 
de zomer. 

Verantwoording 
Een gezonde financiële situatie is belangrijk. De financiën zijn echter 
geen doel op zich, maar ondersteunend aan het doel van onze 
stichting: het opvangen, beter maken en weer uitzetten van zieke en 
verzwakte egels. Wij laten de kwaliteit van ons werk altijd zwaarder 
wegen dan het aanleggen van reserves voor langere termijn, 
bijvoorbeeld door te bezuinigen. Dit geeft het bestuur wel de 
verantwoordelijkheid om goed vooruit te kijken en tijdig actie te 
ondernemen als de continuïteit in gevaar komt. We hebben een aantal 
uitgangspunten. We sparen en beleggen duurzaam. We beleggen 
defensief. In verband met de veiligheid werken we niet of zo min 
mogelijk met contant geld: contante giften in de collectebus worden zo 
snel mogelijk gestort op de ING-rekening. Vergoedingen van gemaakte 
kosten worden uitsluitend betaald op basis van een ingevuld 
declaratieformulier met belegstuk. 

De boekhouding over 2020 is gecontroleerd en goedgekeurd door 
onafhankelijke kascontrole. 

Theus van den Broek, penningmeester. 



Een van onze vrijwilligsters, Marta, schreef voor haar collega's een blog 
over: 

'Wat gaat gewoon door ondanks de pandemie.' 

Wat, net als het kantoorwerk, ondanks de pandemie door blijft gaan,is mijn 
vrijwilligerswerk bij de egelopvang. 

Na rustige wintermaanden begint het daar druk te worden: de egels worden 
wakker, zowel egels in de natuur als onze egels die in de opvang hebben 
overwinterd. De egel is namelijk winterslaper: wanneer het in november/ 
december kouder wordt, maakt zij of hij een gerieflijk nestje van takjes en 
afgevallen bladeren, soms onder de struiken, soms in composthopen en gaan 
zij hiberneren. Hun lichaamstemperatuur daalt, hun hart en ademhaling gaan 
veel langzamer. En dan is te hopen dat ze in het afgelopen seizoen genoeg 
vetreserves hebben opgebouwd om de winter goed te doorstaan. Als het niet 
zo is, worden ze wakker, gaan ze op zoek naar voedsel dat er niet is en 
kunnen ze verhongeren. 

Als ze geluk hebben, worden ze gevonden door een wandelaar die de 
dierenambulance belt en zo komt een egel in de opvang terecht. 

Egel IJsbrand is zo'n geluksvogel, hij woog maar 360 g, terwijl een gezond 
exemplaar minimaal 800 g weegt. Aan zijn kop en pootjes kon je zien dat hij 
volwassen was, maar hij was zo vermagerd dat je hem aan zijn vel kon 
optillen. Nou, dit zien we niet vaak, meestal voelt een egel als een bestekelde 
bal. Eenmaal in zijn hok begon IJsbrand als een bezetene te eten, dit was een 
goed teken dat zei dat hij verder niets mankeerde, geen parasieten had. Na 2 
weken woog hij meer dan een kilo en het werd tijd om hem buiten uit te zetten, 
hij mocht niet dikker worden. Een dikke buik verhindert bij de egel dat hij zich 
kan oprollen, in de natuur is hij dan weerloos. 

Omdat ik een groene tuin heb die in verbinding staat met openbaar groen, 
mocht ik IJsbrand thuis uitzetten. 

In de opvang maken we van kranten een soort puntmutsen gevuld met 
krantensnippers waarin de egels slapen. Om IJsbrand niet te verstoren heb ik 
hem met puntmuts en al in een mandje gedaan en zo, lopend, naar huis 
vervoerd. Inmiddels werd hij wakker, maar hij peinsde er niet over om, 
eenmaal in de tuin gelegd, de puntmuts te verlaten. Het eten in de opvang 



vond hij, denk ik, veel te lekker. Pas een uur later liep hij weg, op zoek naar 
een geschikt vrouwtje. 

Het verhaal van IJsbrand is een leuk verhaal, maar lang niet alle egels doen 
het zo goed. We krijgen ook zieke, gewonde en ernstig verzwakte en 
onderkoelde dieren die behandeld moeten worden. Ze krijgen een infuusje en 
een warmtematje, injecties met antibiotica, worden ontdaan van teken en 
vlooien en soms gaan ze naar de dierenarts. 

Sommige egels gaan in "thuiszorg" bij een van de vrijwilligers die hen 24 uur 
verzorgt. Zo gaat het bijvoorbeeld met baby's die vanaf het eind van de zomer 
binnenkomen. Ze zijn verlaten door hun moeder, soms is het één en soms 
nestjes van 4-5. Egeltjes die minder dan 100 g wegen moeten om de 3 uur 
gevoerd worden (met kattenmelk, uit de supermarkt wel te verstaan), net als 
menselijke baby's dus. 

Met al die zieke en jonge egels is het altijd afwachten of ze het overleven en 
soms gaat het inderdaad mis. Van gemiddeld 300 dieren die de opvang per 
jaar behandelt, overleeft gelukkig meer dan 90% en vindt hun weg terug naar 
de tuinen en parken in de stad waar ze heel nuttig werk verrichten. Egels zijn 
insecteneters en ruimen veel schadelijke insecten en slakken op. We zien ze 
alleen zelden omdat het nachtdieren zijn. 



Dennis in de Egelopvang. 

In 2019 heeft toenmalig wethouder Richard de Mos zendtijd 
ingekocht bij TV West voor Haagse dierenopvangen, om hen een 
platform te geven om het goede werk dat zij doen te laten zien. Dit 
initiatief heeft vorm gekregen in een zesdelige serie gepresenteerd 
door Dennis Weening: DENNIS IN DE OPVANG. 

Natuurlijk is Dennis ook een kijkje komen nemen bij de Egelopvang! 

De invulling van de uitzending was zorgvuldig voorbereid door Mieke 
Dijkman en Drieka Rog. AIie aspecten van de zorg voor egels en de 
werkzaamheden bij de opvang moesten aan bod komen. Van de 
intake van een nieuwe egel, het schoonmaken van hokken, 
mestonderzoek, tot het uitzetten. 

De opnames in de opvang waren op een vrijdag. De vrijdaggroep 
moest dus extra vroeg beginnen zodat de egels al verzorgd waren 
voor de opnames van start gingen. Na een lange, gezellige dag zat het 
erop voor de opnames in de opvang, maar de aflevering was nog niet 
klaar, want de zorg voor egels gebeurt niet alleen in de opvang. Bij 
Nell de Vries thuis zijn opnames gemaakt waarin zij vertelt over de 



thuiszorg van jonge egels. Ook Ank Naeije is gefilmd terwijl ze vertelt 
over egelvriendelijke tuinen. 

Met het resultaat waren we dik tevreden. Met een vleugje humor 
laat deze serie zien hoe hard dierenopvangen, zoals de Stichting Egel 
Opvang Den Haag, werken aan het welzijn van dieren. En wat we met 
de inzet van vrijwilligers en donateurs allemaal kunnen bereiken. 

AIie uitzendingen van Dennis in de Opvang zijn nog te bezichtigen op 
de website van Omroep West: 
https ://www .om roepwest. n I/tv/program m a/170315890/Den nis-in 
de-Opva ng 



Extreme weersomstandigheden. 

Ook de egelopvang is de afgelopen 2 jaar geconfronteerd met de 
gevolgen van extreme hitte en dan na een lange periode van droogte, 
wateroverlast door enorme stortbuien. Hierdoor hebben we 
maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de egels in de opvang 
in een zo optimaal als mogelijke omgeving te laten herstellen. 

Voor de wateroverlast is een van onze vrijwilligers druk geweest met 
het verbeteren van de plekken waar het water naar toe stroomt, zodat 
het water beter en sneller in de grond kan zakken. 

Ook is een deel van de buitenrennen voorzien van een afdak. Dit 
houdt het water van boven enigszins tegen maar, ook niet 
onbelangrijk, het zorgt vooral voor meer schaduw bij extreme hitte. 

Vliegenhorren zijn voor alle deuren geplaatst, zodat de deuren tegen 
elkaar kunnen worden opengezet om het door te laten luchten, zonder 
dat vliegen onze vaak verzwakte egels lastigvallen. 

Vliegen leggen eitjes en dat kan nare gevolgen hebben voor de egel, 
zeker de voor egels die wonden hebben. 

De egels kregen wat vaker een verkoelend badje. Ze zweten niet, dus 
liggen er vaak bij alsof ze uitgeput zijn, buiten de muts met snippers 
op hun buik en de pootjes gespreid. Verder konden we weinig doen, 
maar onderschat de egel niet. .... 

Ik moest afgelopen zomer denken aan een verhaal van een van onze 
vrijwilligers. 

Zij was met vakantie in Frankrijk en zag aan het begin van de avond 
een moederegel, die haar baby's naar een ander nest bracht een paar 
100 meter verder. Zoiets had ze nog niet eerder gezien en vond het 
heel bijzonder. Waarom zou een moederegel dit doen? 



Die nacht was het plots noodweer, dat het zo heftig zou worden, was 
niet voorspeld. Het water kwam met bakken uit de hemel en al snel 
stroomde het vele water van de verhoging naar beneden. 

Toen zij de volgende ochtend polshoogte ging nemen bij de plek waar 
ze het moederegel die dag daarvoor vandaan had zien komen, vond 
het ze oude nest. ... totaal onder water. 

Zou die egel het aangevoeld hebben? Dat er onheil aankwam? 
Bijzonder verhaal he, maar waar gebeurd! 



De verzorging van de egels die in de egelopvang waren voor extra 
zorg in 2020, werd mede mogelijk gemaakt door de tomeloze inzet van 
(in willekeurige volgorde): Tinus Habich, Hanneke Richter, Lilian van 
Campen, Nadya Pupping, Leny Vos, Astrid v.d. Maaten, Brynna 
Stefanson, Drieka Rog, Carin Stegeman, Roos Harmsen, Mieke 
Dijkman, Greet Dekker, len Biesot, Els Enderman, Simone Bloemhard, 
Naomi Mulder, Theus v.d.Broek, Simone Hardenberg, Marta Krouwer, 
Yvonne Untied, Willy van Rossum, Thessa Vollebregt, Karien 
Ditzhuizen, Ank Naeije, Marielle v.d. Lee, Nastja Duijsters, Mahova 
Zhu, Meral Mertens, Lenie Valstar, Sylvia Schootman, Ingrid v.d.Straat, 
Marieke Smits, Dierenambulance Den Haag en Dierenambulance 
Wassenaar, Vogelopvang de Wulp, Dierenartsenpraktijk Statenlaan, de 
mannen van Haeghepoort en onze trouwe donateurs. 

Allen heel veel dank! 


