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Voorwoord. 

Bij het samenstellen van dit jaarverslag zijn we, voor de verandering, eens 
gaan proberen om de opvang vanuit de egel te bekijken. Daarvan uitgaand 
kunnen we, denkelijk, vaststellen dat de egels alle vrijwilligers dankbaar zijn 
voor hun goede zorgen en voor hetgeen zij voor elkaar krijgen. 

In het afgelopen jaar hebben we in totaal 263 egels in de opvang gehad. 
Daarvan hebben we er 26 moeten laten inslapen en 76 egels zijn een 
natuurlijke dood gestorven, waaronder een aantal nestjes. Dat hebben we 
nog nooit eerder meegemaakt. 

We vermoeden dat het te maken heeft met de hete zomer, waardoor er voor 
de as. moeders te weinig voedsel was. 

Andere jaren sterft ca. 30% (euthanasie of natuurlijke dood), nu lag dat dus 
een stuk hoger. 

Zoals u in het financieel verslag kunt lezen is er in 2019 weer heel wat werk 
verzet aan ons gebouw. 2020 gaat in het teken staan van de zomerhitte die 
we weer verwachten. 

De buitenrennen krijgen bescherming tegen de zon en de ventilatie van de 
buitenkooien wordt ook verbeterd.  

Dat kost allemaal geld en we zijn dan ook blij met alle donateurs, giften, 
gaven en acties, zoals b.v. een school die ten bate van ons ’egelwerken’ van 

 
 

de leerlingen verkoopt, een pedicure die een collectebus neerzet. 

We zijn ook erg blij met de nieuwe, enthousiaste, vrijwilligers die er dit jaar 
zijn bijgekomen. Uiteindelijk zijn we in de opvang niets zonder hen en vele 
handen maken licht werk. 

Ank 

    



 

 

Op zaterdag 7 september waren veel familieleden en vrienden bijeen in 
Brasserie Berlage om de 75e verjaardag van Ank Naeije te vieren. 

Ook het bestuur van de egelopvang was erbij. 

Voor Ank verscheen onverwachts ook de toenmalige wethouder Richard de 
Mos op dit feestje. 

Voor haar vele werkzaamheden voor de Haagse Egelopvang, kreeg Ank de 
Haagse Stadspenning uitgereikt. 

Een geheel verraste Ank neemt de onderscheiding in ontvangst. 

 



Onze vrijwilligster Willy vertelt……     
Vosje: De dierenambulance brengt een egeltje in het asiel.  
Ze is gewond aan het kopje en heeft een "vreemde" geur.  
Ze ruikt naar vos en wordt dus Vosje genoemd. Gewillig is  
ze niet, maar herstelt toch vrij snel. Vosje wil steeds ontsnap- 
pen, maar vanwege haar gewicht toch nog maar even in de  
buitenren gezet. Ook daaruit wil ze ontsnappen en wringt zich klem. Als je 
haar op wilde pakken gilde ze als een mager speenvarken. We hebben 
allemaal met knikkende knieën bij de ren gestaan. Vosje mocht zodoende in 
een tijdelijke zorgtuin. Daar heeft ze het prima naar de zin. Uiteindelijk wordt 
ze helemaal vrij gelaten, samen met egeltje Josje. Even aan elkaar snuffelen 
en dan ieder een eigen kant op. Zo denken we dat dat gillen haar 
waarschijnlijk haar 't leven redde, want ook een vos schrikt zich toch rot van 
een gillende hap.  
       

Wevertje: Een telefoontje van een bezorgde bewoonster van de Wolwevers-

gaarde. Ze gingen bij haar de flat renoveren en er liepen jonge egeltjes. De 

dierenambulance werd geïnformeerd en 's avonds, toen ze zich tegoed deden 

aan neergezet eten, gevangen en naar het asiel gebracht. Zo kwamen 

Gaardje, Wolletje en Wevertje in het asiel. Met de eerste 2 ging het goed, 

maar Wevertje kreeg een schimmel. Hij moest in de isoleerruimte worden 

behandeld. Die behandeling duurde lang en hij kreeg stekeluitval. Wevertje 

ging elke 4e dag in een anti schimmelbadje. Hij keek je met die kraaloogjes 

gemoedelijk aan en werd de lieveling van ons allemaal. Helaas verloor hij 

steeds meer stekeltjes en werd 't ook zat in het asiel. Bovendien werd hij te 

dik, want te weinig beweging is ook voor egeltjes niet goed en moest hij op 

dieet. Als half kale egel begon zijn vrijheid in de zorgtuin. Daar verloor hij ook 

de nog resterende stekels .Gelukkig kwamen de nieuwe er weer aan. Eerst 

voelde dat als een soort rasp en lang-zaamaan kreeg Wevertje een volledig 

nieuwe "vacht" terug. Nee niet meer echt moeders mooiste, maar goed 

genoeg om weer helemaal de vrije natuur in te kunnen. In een tuin waar hij 

in en uit kon, dachten we nog even een oogje in het zeil te kunnen houden. 

Dat was maar even. Nu maar hopen dat een vrouwtje hem de liefste vindt. 

Want lief is ie. !! 



Financieel overzicht 2019 
In 2019 legden we de laatste hand aan het groot onderhoud in de opvang. De 
buitenkant is door de verhuurder geschilderd. Wij hebben een nieuw 
elektrische rolluik is geïnstalleerd. Helaas is een rolluik echt nodig gebleken. 
Het vorige rolluik moest handmatig bediend worden. Na een flinke 
beschadiging door vandalen, waarbij zelfs de ruit binnen beschadigd was, 
ging dat erg zwaar. Daarom is ook aan de voorkant een camera gemonteerd. 
 In 2020 gaan we met de buitenkooien en de rennen nog aan de slag. We 
willen extra bescherming aanbrengen tegen de toenemende warmte (40!) en 
regen.                                          

De Firman van Zanten plaats het nieuwe rolluik. 

 

Inkomsten 
Gelukkig zijn de inkomsten van onze donateurs, na de daling in de afgelopen 
jaren, gestabiliseerd. Mede dankzij actieve werving hebben zich 2019 zelfs 11 
nieuwe donateurs aangemeld. Ook hebben we inkomsten uit de winkel en 
diverse evenementen weten te verhogen. Hulde aan de vrijwilligers die zich 
hiervoor inzetten. Tot slot profiteren we ook van het gunstige 
beleggingsklimaat. Met een voorzichtige blik verwachten we voor 2020 weer 
een stabiel bedrag aan inkomsten. We zien nu al dat aanvullende acties, zoals 
de emballageactie, zorgen voor onverwachte meevallers! 
 
Uitgaven 
Aan de uitgavenkant zien we de extra kosten voor onderhoud, zoals we in de 
inleiding al vertelden. Daarnaast zien we met name de sterke stijging van de 
medische kosten op. We kregen veel egels in zo’n slechte conditie binnen dat 
we daar de dierenarts bij moesten inschakelen. Meer behandelingen en 
gestegen tarieven leidden tot meer uitgaven. We verwachten dat dit in de 
komende jaren niet zal dalen. 
Dit jaar hebben ook onze laatste ondersteuningsbijdrage geleverd aan De 
Houtsnip in Hoek van Holland. Fijn dat de nu op eigen benen kunnen staan! 



Tekort  
Al met al blijven we kampen met een licht tekort. Gelukkig kunnen we dit 
vooralsnog vanuit onze reserve opvangen. Maar zuinigheid en beleid blijven 
zeer noodzakelijk. Daar zal het bestuur in 2020 op toezien.  
 
De boekhouding is gecontroleerd en goedgekeurd op 6 maart 2020 door de 
heer Dijkman.  
 
Theus van den Broek, penningmeester. 

 

 



Onze vrijwilligster Roos vertelt….     
Hoi, ik ben Appeltje. Zoals je kunt zien aan mijn foto ben ik een gezonde, 
ronde dame. Nou, ik kan je vertellen dat ik er niet altijd zo gezond heb 
uitgezien.  
Mijn avontuur begint op 27 oktober 2019. Ik was nog maar een klein meisje, 
maar al erg nieuwsgierig. Toen mijn moeder ’s avonds het nest verliet op 
zoek naar eten, ging ik achter haar aan. En hoewel ik niet zo veel kon zien 
met mijn slechte oogjes, kon ik van alles ruiken! Er was buiten zoveel te 
ontdekken en ik liep vol goede moed mijn neus achterna. Tot ik na een tijdje 
honger kreeg en te-rug wilde naar ons nest, maar ik was zo ver gelopen dat ik 
mijn moeder ner-gens meer kon vinden. Zo heb ik een paar dagen hongerig, 
koud en alleen over straat gezworven, tot ik op een goede dag werd 
opgepakt en in een mandje gezet.  
Toen ik eenmaal uit het mandje werd gehaald, moest ik meteen op de weeg-
schaal! Confronterend hoor, ik woog maar 136 gram! Ook werd ik van alle 
kanten bekeken en kreeg ik te horen dat mijn conditie zeer slecht was. Ik was 
zwak en mager. Tja, ik was zo klein dat mijn tanden nog niet waren doorge-
komen, dus zonder moedermelk had ik niets kunnen eten die afgelopen da-
gen…  
Vervolgens werd ik met een anti-vlooienspray bespoten, dat stonk zeg! Maar 
daarna kreeg ik iets wat leek op melk uit een spuitje in mijn bekje. Nou dat 
ging er wel in!  
Omdat ik nog zo klein was, werd ik meegenomen (alweer in een mandje!) 
door een aardige mevrouw die mij elke paar uur zo’n spuitje vol melk te eten 
gaf, dag en nacht ging dat zo door. Ook werd ik weer elke dag op de weeg-
schaal gezet, zo zag ik gestaag mijn gewicht toenemen en werd ik steeds gro-
ter en sterker.  
Toen ik eindelijk tandjes had gekregen en ik niet meer elke paar uur melk 

gevoerd hoefde te krijgen, ging ik weer terug naar de opvang. Daar zaten heel 

wat egels, sommige erg ziek, andere alleen ondervoed (net als ik toen ik 

gevonden werd). Ik zag ook veel egels van mijn leeftijd, blijkbaar komt wat 

mij overkomen is dus vaker voor! Eenmaal weer terug in de opvang verbleef 

ik in een hokje met een laag kranten en een als muts gevouwen krant, gevuld 

 



met krantensnippers. In die muts had ik een fijn nestje gemaakt. Maar elke 
dag werd mijn nest weggegooid en vervangen voor nieuwe schone kranten… 
ongelofelijk, houden ze hier niet van egelluchtjes? En elke dag werd ik 
opnieuw op de weegschaal gezet en werd er bekeken hoeveel ik gegeten 
had. Ik werd nauwlettend in de gaten gehouden!  

Omdat ik na een tijdje wat stekels begon te verliezen, kreeg op een goede 
dag wat wit poeder door mijn eten. Waarschijnlijk weet je al wat ik bedoel… 
een vermalen zink-tablet! Gelukkig groeide daardoor mijn stekels weer mooi 
terug.  

Na zo’n 2 maanden was ik van een klein, mager en tandeloos scharminkel van 
136 gram, uitgegroeid tot een mooie volle dame van 773 gram! 

Het was natuurlijk wel makkelijk dat ik elke dag een bak met eten 
voorgeschoteld kreeg, maar ik zag er ook naar uit om weer naar buiten te 
gaan om mijn neus weer achterna te kunnen lopen. Gelukkig duurde het niet 
lang voor ik weer in een mandje werd gezet. Toen ik er dit keer werd 
uitgehaald was ik buiten! Hier kon ik van alles ruiken en in de aarde wroeten 
opzoek naar insecten. Hoewel ik in mijn jonge leven maar kort in de natuur 
had doorgebracht, wist mijn neus instinctief waar ik eten kon vinden. Elke 
dag vond ik nog een bakje kattenvoer klaarstaan voor me, net als in de 
opvang, maar nu ik echte slakken en wormen heb geproefd hoefde ik dat rare 
voedsel echt niet meer!    

Als verdwaalde kleine kleuter had ik het nooit gered in mijn eentje. Gelukkig 
ben ik op tijd naar de egelopvang gebracht, zodat ik met een beetje hulp een 
echt egelleven tegemoet kan gaan in de Haagse natuur, waar ik thuis hoor. 

             



Onze vrijwilligster Mieke vertelt: 

EGEL LEVEN ergens in Den Haag 

Wat is dat nou? Ik lig te slapen en dan is er toch een lawaai. Gisteren hoorde 

ik dat ook al, maar niet zo dichtbij. Hé wat gebeurt er nou? Mijn hele nest 

waait weg! 

Vanmorgen vroeg, voor de zon opkwam, heb ik in mijn bek wat bladeren 

meegenomen en daar een lekker bedje van gemaakt en ben ik weer nieuwe 

bladeren gaan halen om onder te kruipen en nu blazen ze die gewoon weg … 

en maken ze me wakker. 

 

 

 

 

 

  

 

Oprollen of wegrennen? Wat is het beste? Even afwachten maar, wat zegt 

die meneer nou? Naar de opvang brengen? Waarom? Ik lag hier gewoon 

lekker te slapen, laat me met rust! 

Ik heb vannacht goed kunnen eten, er waren voldoende slakken en als toetje 

nog wat wormen en ergens vond ik nog wat patatjes. 

Ja, de mensen laten veel vallen en dat eet ik ook gerust op.  



Ik weet ook een plek, waar ik een huis in kan klimmen en daar staat vaak eten 

klaar voor de poes…. Helaas kan het niet elke avond feest zijn. 

O gelukkig, de opvang wil me niet, laat maar lopen en laat bladeren voor hem 

achter, zeiden ze daar. 

De bladblazer meneren gaan weer verder, ik rol me weer op en wil weer gaan 

slapen. Eigenlijk lukt me dat niet meer, ik draai me nog eens om en denk aan 

de afgelopen zomer. 

Op een warme nacht kreeg ik ineens haar geur in mijn neusgaten en hoorde 

ik haar snuiven. Ik er direct achteraan. 

Ze draaide zich om, stak haar neus in de wind en liep gewoon door. Ik er 

achteraan, zonder enig succes. Wel drie nachten heb ik achter haar aan 

moeten lopen. Twee maande later kwam ik haar weer tegen, achter haar 

liepen vijf kleintjes mee. Ik ben reuze tevreden. 

Binnenkort wordt het weer koud, ik moet voorbereid zijn en zorgen dat ik 

voldoende vetreserves heb, want in de winter kan ik mijn kostje niet bij 

elkaar scharrelen. 

Misschien wordt het koud genoeg voor een echte winterslaap … dan zie je mij 

maanden niet en ben ik weer te zien in het voorjaar. 

-- zomaar een egel -- 

  

 



Vrijwilligster Nell de Vries verzorgt al jaren  
nestjes met egels. Als de moeder een nestje  
verstoot, staan de jonkies er alleen voor.  
Met de aandacht en liefde van Nell groeien ze  
Op tot gezonde egels. 

 

Vrijwilligster Nell de Vries vertelt… 

Ik werk al tientallen jaren met hart en ziel voor de egelopvang Den Haag. Ik 
ben Haagse van geboorte. 

Ik zag bij een vriendin in Leiden een gek huisje achter in de tuin. Zij vertelde 
het verhaal van de egelopvang. Het leek me erg leuk en ben gaan kijken en 
voor ik het wist was ik vrijwilliger bij de egelopvang  

De moeder zorgt voor de egeltjes en krijgt vaak per keer 4-6 jongen. Soms 
bellen mensen dat er ergens een nestje egels is. Dan hebben ze een dode 
egel gevonden en er is nu een nestje zonder moeder. 

Dat zijn de egeltjes die verzorgd moet worden, die redden het niet alleen 
zonder hulp van buitenaf. 

Ik verzorg dan de Thuiszorg voor de egeltjes die soms maar 3-4 dagen oud 
zijn en bij mij binnenkomen en nog niet zelf kunnen eten. 

De moeder houdt het nest schoon om te zorgen dat roofdieren zoals de vos 
of de hond het nest niet vinden, door over de buik te likken als ze bij haar 
gedronken hebben en dan neemt ze direct de plas en poep mee. Het nest 
blijft dan schoon.  

Nu ben ik de egelmoeder en moet ik zorgen dat de egeltjes schoon blijven. Ik 
lik niet hoor, maar gebruik een papiertje en zorg dat de buik gemasseerd 
wordt om de ontlasting op gang te helpen. Het is behoorlijk intensief werk. 

Er zijn een heleboel buurten in den Haag waar egels wonen. Rond het 
Zuiderpark, overal waar groen is en  daar waar tuinen zijn en waar ze in en uit 
kunnen lopen zijn egels. Ik denk niet dat meneer Rutten egels tegenkomt 
rond het Binnenhof maar in heel veel buurten in Den Haag wonen egels en 
daar wonen we mee samen en we zullen dus met elkaar rekening moeten 
houden. 

  



Onze vrijwilligster Ank vertelt…. 

Dag, ik wil ook wel even mijn verhaal kwijt.  

Als klein peutertje kwam ik in de opvang terecht nadat ik, je raadt het al, 

door Nell heel fijn was verzorgd en op gewicht gebracht bij haar thuis. 

Ik was al aardig gewend aan de gang van zaken in de opvang en lekker dik 

geworden toen ik op een ochtend met ”slaapzak” en al in een doos gestopt 

werd. Ik snapte er niets van. 

Het bleek dat ik in een auto terecht was gekomen, het stonk. Protesteren 

hielp niet, dus ik ging lekker slapen. 

Toen…… je wilt het niet weten, werd ik uit dat doosje gehaald en getoond 

aan een groep kinderen, die me ademloos aanstaarden en heel stil luisterden 

wat er over mij verteld werd. Het klopte allemaal en, weet je, die kinderen 

vonden mij heel bijzonder en ik denk dat ik, hoewel ik het allemaal best 

enerverend vond, toch iets heb kunnen bijdragen aan het besef bij die 

kinderen dat de natuur heel mooi in elkaar zit. En dat zij ons kunnen helpen 

te blijven bestaan. Tenslotte zijn wij er al sinds de tijd dat de dinosauriërs op 

aarde liepen en dat kan niet iedereen zeggen! 

  

 



Nu maar hopen dat al die kinderen  

als ze groot zijn, er aan denken dat  

wij zelfs in steden kunnen leven als  

zij hun tuinen bijvoorbeeld egelvrien- 

delijk maken. Dus: “veel groen en  

weinig tegels ten bate van de egels”.  

Terug in de opvang hoorde ik van m’n  

buurvrouw dat er ook een groep kinde- 

ren binnen was geweest en dat zij van  

boven tot onder was bekeken. Dat  

laatste om vast te stellen dat ze een dame  

is….nou ja!! 

Ze had het best leuk gevonden, alleen die kinderen stonken zo. Ze kreeg er 

een druppel van aan haar neus: tandpasta, zeep, misschien ook haarspray? 

Jongetjes hebben dat vaak, want die willen stekels! 

Kijk, en dát probleem hebben wij dus niet. Ja, ja, we maken wat mee! Morgen 

mag ik naar het bos, hoera! 

 

Onze vrijwilligster Els, creatief als altijd, bedacht een paar leuke limericks.. 

Een oude egel in IJmuiden,  wilde al jaren naar het zuiden,  de zon is daar zo 

fijn,  de slaapplekjes zijn goed,  maar ze eten daar van die scherpe 

kruiden!            

  

Een egeltje in Vinkeveen,   was door zijn voorraad kevertjes heen,  hij zocht in 

het bos,  hij zocht in 't veld,  maar hij vond er helaas geen één!             

  

Een knappe egel in Maassluis,  verbouwde ieder jaar  

haar huis,  wat blaadjes hier,  wat mosjes daar,  

zo voelde ze zich weer thuis!       

  

 



Wij danken alledonateurs, vrijwilligers van de egelopvang, bezoekers van de 

openmiddag, medewerkers van Vogelasiel de Wulp, Medewerkers van de 

Dierenambulance, Dierenpraktijk Statenlaan en Dierenpraktijken in Den Haag 

die ons in het weekend hebben geholpen, de medewerkers van Omnigoen en 

alle andere betrokkenen, hartelijk. 

Dankzij u konden we de  egels uit onze regio en daarbuiten ook in 2019 weer 

helpen. 

Het bestuur. 

  

Omdat wij 100% kunnen draaien dankzij de hulp van donateurs zullen wij 
i.ook dit  dit jaar extra tijd stoppen in de PR en het aantrekken van nieuwe 
donateurs, zodat ook hier de continuïteit gewaarborgd kan blijven. Daarnaast 
willen wij door informatie meer werken aan het voorkomen dat de egel onze 
hulp nodig heeft. 

Individuele acties worden enorm op prijs gesteld.  Met geld, maar ook  

kattenvoer voor de opvang. Vooral hulp aan de egels tijdens droge en 

extreem warme dagen door water neer te zetten en bij te voeren is goed! 

Help ze het zelf te redden, zonder onze inmenging. 


