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Voorwoord 
 
Het jaar 2021 stond wederom in het 
teken van Covid 19, ook in de opvang.    
Activiteiten konden niet plaatsvinden. 
Bijeenkomsten werden verschoven en 
uiteindelijk door aangescherpte 
maatregelen, soms op het laatste 
moment, afgeblazen.  We hopen elkaar 
in 2022 weer als vanouds te ontmoeten. 
De plannen liggen klaar. 

Gelukkig konden we in de zomer weer 
mondjesmaat en op afspraak bezoekers in de opvang ontvangen, en daar werd graag 
gebruik van gemaakt. 

De buitenkant van ons gebouw kreeg een forse opfrisser. Het naambord werd 
vervangen door een mooi schilderwerk van de hand van Linde en Jasmijn Meulendijks.  
Linde heeft ook gezorgd voor de illustraties van dit jaarverslag, hulde! 

We zijn tevreden met onze financiële situatie, zoals u elders kunt lezen. 

Het aantal opgevangen egels, 182, was aanmerkelijk lager dan de laatste jaren. 
September en oktober waren weer de drukste tijden met 68 binnengebrachte egels. In 
december kregen we op verzoek van egelopvang Zoetermeer, waar het enorm druk 
was, een aantal egels onder onze hoede. Gelukkig konden er weer 108 gezond de 
natuur in en verbleven er in december nog maar 14 egels in het asiel. Opvallend was 
dat we geen enkel nestje met of zonder moeder binnen hebben gekregen. Mogelijk 
doordat het een goede ‘egel’ zomer en herfst was. Niet te warm, niet te droog en niet 
te nat. 

We zijn blij met het huidige aantal vrijwilligers dat bij ons werkzaam is, waardoor er een 
goede bezetting is. Al zijn natuurlijk nieuwe aanmeldingen zeer welkom, zodat we niet 
klem komen te zitten als er mensen onverwacht vertrekken. 

Helaas heeft Els Endeman wegens gezondheidsredenen haar werk binnen de opvang 
aan het eind van het jaar moeten beëindigen.                                                                
Zij was 14 jaar lang een zeer toegewijde medewerkster en voorzag de winkel van een 
onafzienbare stroom gebreide egeltjes, die goed in de markt lagen.  We bedanken 
haar in het bijzonder, maar natuurlijk ook alle andere medewerkers en ondersteuners 
van onze Stichting Egelopvang! 

Ank 



 

 

Japie het kleine schimmelegeltje 

Kleutertje Japie kwam op een zaterdag in de tweede helft van oktober 2020 binnen op 
de opvang. Direct zagen de verzorgers dat zijn huid en stekels er ‘verdacht’ uitzagen. 
 
Japie werd goed verzorgd en verder onderzocht. Op het eerste gezicht werd, naast zijn 
huid, niets verontrustends geconstateerd. De nodige testen werden afgenomen. Alle 
bevindingen werden in de overdrachtsboeken gezet en Japie werd voor de zekerheid 
in de isoleerruimte geplaatst. Schimmel en schurft zijn beiden erg besmettelijk. 
Japie bleek echt een zorgenkindje, hij is maar liefst 6,5 maand bij ons gebleven. Dat is 
best heel lang. Hij werd wel ieders lieveling en hij is met de uitstekende zorg en 
aandacht van de verzorgers, er gelukkig goed uit gekomen. Hier onder wat 
bevindingen en handelingen uit de overdrachtsboeken: 
 
Oktober 2020 
Uit de test bleek gelukkig dat Japie geen schurft had. Wel werden er schimmels 
gevonden, en de hiervoor noodzakelijk medicatie werd na overleg met de dierenarts 
gegeven. Japie bleek een slechte eter en viel behoorlijk af. Er werd hem van alles 
aangeboden om hem maar aan het eten te krijgen. Naast zorg had hij immers ook 
energie nodig om te kunnen herstellen. Gedurende de hele periode dat hij bij ons was 
bleef hij behoorlijk schommelen met zijn gewicht.  
 

   
 
November 2020 
Hoewel de huid er vurig uit bleef zien, was er verbetering zichtbaar. Met behulp van 
schapenvet werden de kale plekken soepel gehouden en op een gegeven moment 
werden stoppels zichtbaar. Hij kreeg ook zinktabletten, die samen met het schapenvet  
hebben geholpen om Japie’s huid en stekels weer mooi en sterk te krijgen. 
 
December 2020 
Japie genoot af en toe van lauwe havermout badjes. Havermout werkt verzachtend 
voor de huid. Dat hij begon op te knappen bleek uit zijn af en toe bokkige gedrag. Hij 



 

 

was er klaar mee om in een hokje te leven. Maar helaas, zonder stekels zou hij 
kansloos zijn in de natuur. Japie woonde lange tijd samen in de opvang met 
egelvrienden Fuga en mw. Kramer - wel elk in een eigen hok natuurlijk. Toen kwam de 
tijd van winterslapen. Langzaamaan, de egeltjes namen hiervoor hun tijd. Mw. Kramer 
was een aparte egel, die maakte ‘kwaakgeluiden’ "#$%, zo was in het overdrachtsboek 
te lezen. En terwijl Japie bleef schommelen met zijn gewicht en af en toe flink afviel, 
moest mw. Kramer juist op dieet. Die werd zo dik dat ze zich bijna niet meer kon 
oprollen. 
 
Januari – mei 2021 
Japie, Fuga en mw. Kramer vielen in een diepe winterslaap en de medicatie werd 
gestopt. In februari is Japie even wakker geworden, dat doen egeltjes soms, even de 
bloedsomloop activeren, soms even wat eten en daarna weer lekker omdraaien en 
verder slapen. Je ziet dan sporen in het hok die aangeven dat er beweging is geweest. 
 
Op 20 april was iedereen in de isoleerkamer weer wakker. Mw. Kramer mocht, nadat 
ze voldoende was aangesterkt uitgezet worden. Japie wilde ook naar buiten, maar hij 
had geen stekel over! Daarom werd Japie uitgezet in een zorgtuin, waar hij niet weg 
kon en er geen gevaar was voor een egel zonder stekels. Hij was nu wel weer buiten 
en werd volledig met rust gelaten. Al snel groeiden de stekels terug en na een maand, 
op dinsdag 8 juni 2021, mocht Japie worden uitgezet in de vrije natuur. Met een 
prachtige stekelvacht. Hij rende keihard weg, zonder om te kijken. Wegwezen, dacht 
hij na al die tijd. Veel geluk Japie!      
  

Drieka 
 
     

  

Bij JUMBO Anemoonstraat mochten we weer onze 
emballagepaal neerzetten, er is bijna € 300,00 aan 
statiegeld bonnen gedoneerd. 

JUMBO-wateringen heeft ons weer geholpen met een 
maandopbrengst Emballage. 
 Dank JUMBO en alle gulle gevers! 
 
We zijn gesponsord voor de aanschaf van 2 afzuigpompen, waardoor we egels 
met wonden en egels met vliegeneitjes en/of maden veel grondiger en 
makkelijker kunnen schoonmaken. 

Dank Urban Creative, dit gaat onze zorg voor egels nog beter maken. 

                                

 



 

 

Bladblazers en egeltjes 

Dit jaar hebben we het Groenbedrijf van de gemeente gevraagd om wat later in het 
jaar en minder te maaien en blad weg te blazen. Ook hebben we ze verzocht om 
alleen blad weg te blazen op de paden en gazons, niet onder struiken of bomen. Dit 
blad is namelijk belangrijk als nestmateriaal voor egels. Hierdoor kunnen wij egels ook 
in het najaar nog uitzetten in de natuur, omdat ze dan voldoende materiaal en voedsel 
kunnen vinden voor hun winterslaap-onderkomen. Ook geeft minder maaien en blazen 
bescherming aan nesten in de zomer en herfst, die nog wel eens verstoord worden 
door het onderhoud. 
 
Wij hebben dit jaar voor het eerst sinds ons bestaan geen verstoorde nesten 
ontvangen in de opvang. Er kwamen in het najaar wel volop kleuters binnen, waaruit 
blijkt dat door minder maaien de nesten in de natuur beter beschermd zijn. 
Helaas was er toch nog een pechvogel die per abuis een nestje jonge egels 
verstoorde. De meeste jongen renden weg met hun moeder, alleen één heel klein 
egeltje bleef versuft achter. Gelukkig is dat kleintje naar de opvang gebracht en na een 
paar manden kon Dropje, die inmiddels een flinke Drop was geworden, weer worden 
vrijgelaten.  
       

Drieka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale Media 

  

Totaal hebben we op Instagram nu 304 volgers, waardoor we ook de jeugd beter 
kunnen bereiken. 

Op Facebook hebben we 641 volgers die onze berichten enthousiast liken en 
delen. 

Onze website wordt vaak bezocht, zo’n 15000 bezoekers per kwartaal die ons bijna 
34.000 keer bezoeken. 

www.egelopvangdenhaag.nl 



 

 

“Egel Els” 

Vanaf 2007 was Els Endeman een toegewijde medewerker in de Egelopvang. Een 
duizendpoot, die egels verzorgde, peuteregels thuis opving en de winkelzaken 
beheerde. Els stond altijd paraat als er bij evenementen een stand van ons stond en 
kwam dan met leuke knutselideeën voor de kinderen. Tot in de puntjes was alles 
voorbereid. Kortom, er is veel goeds over Els te vertellen. 

Maar 1 ding zullen we nooit vergeten! Ze breide, volgens ons dag en nacht, egels in 
alle denkbare maten en voor alle denkbare gelegenheden. We zagen kerstegels, 
paasegels, lezende egels, egelfamilies en zelfs ter ere van de inhuldiging van koning 
Willem Alexander een in oranje uitgevoerde familie egel met een kroontje, 
voorbijkomen. 

   

Tijdens de Duinenmars kwamen kinderen speciaal binnen voor de grabbelton. Kunst 
was het om een zacht klein pakje te vinden want daarin zat een gebreid egeltje. Soms 
werd er geroepen “O, die heb ik al!”, waarna ze bij Els konden ruilen en zo hun 
verzameling konden uitbreiden. 

Kortom Els is niet te vervangen. Dank je Els, namens egels, medewerkers en heel veel 
egelverzamelaars.       

Ank 

Brei-ster gezocht! 

De egelopvang is op zoek naar een nieuwe creatieveling die voor ons, op vrijwillige 
basis, egeltjes kan en wil breien. De gebreide egels zijn al jaren een top verkoop 
product voor ons winkeltje en erg gewild.   

Dus ben je iemand of ken je iemand die breien leuk vindt en ons graag wil helpen, 
stuur dan een email naar egelopvangdh@gmail.com. 



 

 

Financieel verslag 2021 

Weer een jaar waarin we rekening moesten houden met Corona-maatregelen. Grotere 
evenementen gingen niet door, maar gelukkig konden we in de zomer op afspraak af 
en toe gasten ontvangen voor een rondleiding in de opvang. Op financieel gebied 
kunnen we spreken van een saai jaar. Als penningmeester ben ik daar altijd blij mee. 
Hieronder lichten we een aantal bijzonderheden in de tabel toe. 

Onze financiële situatie is onverminderd goed. 

Aan de uitgavenkant zien de we de kosten van de 
medische behandelingen stijgen. Gezien de 
algemene prijsstijgingen is dit niet onverwacht. We 
hopen dat het zich in 2022 zal stabiliseren.  

Flinke tegenvaller zijn de inkomsten uit sparen en 
beleggen. Helaas hebben we daar beperkt invloed 
op. In 2021 hebben we een aantal verbeteringen 
aan gebouw en inventaris kunnen uitvoeren. 

Aan de inkomstenkant zien we dat onze 
inspanningen om donateurs te werven vruchten 
afwerpt. Ook weten bezoekers en wandelaars onze 
QR-code goed te vinden. Ons prachtige nieuwe 
bord zal daar zeker aan hebben bij gedragen. Ook 
waren er hartverwarmende acties van 
egelliefhebbers die zelf geld inzamelden of als 
sponsor optraden. Zeer veel dank daarvoor! 

 

Vertrouwen in 2022 

Al met al betekent het we 2022 financieel gezond instappen. Afgelopen jaar hebben we 
weinig op sociaal gebied voor onze hardwerkende vrijwilligers kunnen doen. Dit jaar 
hopen we weer iets leuks voor ze te kunnen organiseren. 

 

Theus van der Broek, penningmeester    

 



 

 

 

 



 

 

Leeuw ontsnapt! 

Op een goede vrijdagochtend, nou ja het was vrijdag de 13e en de ochtend bleek 
helemaal niet zo goed te zijn, kwamen mijn medevrijwilligers en ik de opvang in. Zoals 
gewoonlijk deden we de lichten aan en haalden het rolluik omhoog om als eerste de 
kamers en hokken te inspecteren. De ruimte waarin je binnenkomt is de grootste 
kamer in de opvang. Hier staan de hokken met de egels die niet meer behandeld 
hoeven te worden maar alleen wat in gewicht moeten aankomen of nog even 
geobserveerd moeten worden. Daarna worden de egels uitgezet. Soms gebeurt dat op 
een moment dat er geen dagploeg meer aanwezig is en schrijft degene die de egel 
meeneemt dit ter informatie in het logboek. 

We waren daarom niet gelijk 
gealarmeerd toen we zagen dat er 
een hok open stond. Waarschijnlijk 
was de egel die wij Leeuw hadden 
genoemd de dag ervoor uitgezet en 
er zou vast een melding hierover in 
het logboek staan. Dit bleek tot onze 
verbazing echter niet het geval. Nog 
even koesterden wij de hoop dat het 
slotje van zijn hok niet goed dicht had 
gezeten, dat het deurtje vanzelf was  

opengevallen en Leeuw lekker in zijn mutsje lag te slapen. IJdele hoop helaas.                                                                     
Dus begon de jacht op Leeuw. Wie ooit in de opvang is geweest en een rondleiding 
heeft gehad weet dat er heel veel plekjes zijn waar een egel zich kan verstoppen. We 
zochten in de hele opvang achter plinten, op planken, achter stapels kranten, blikken 
voer, etc. Ook de ijskast werd met vereende krachten opzijgeschoven om te kijken of 
hij zich daarachter had weten te wurmen. De ochtend was ondertussen al een aardig 
eind gevorderd en er moesten nog egels verzorgd worden, dus we wilden de zoektocht 
al staken in de hoop dat Leeuw zich in de nacht zou verplaatsen naar een wat 
opvallender schuilplaats. Op dat moment viel mijn oog op een grote, volle vuilniszak 
die onder een van de tafels stond en waarin meestal snippers of handdoeken zitten. Dit 
was een zak vol knuffels! Het leek zeer onwaarschijnlijk dat Leeuw erin gekropen kon 
zijn want dan had hij er langs de zijkant op moeten klimmen en zou de zak zijn 
omgevallen. Bovendien was de bovenkant nog dichtgevouwen.    Hij had een prima 
nestje voor zichzelf gemaakt. Maar hoe was hij in de zak gekomen? Bij nadere 
inspectie zagen we dat hij aan de onderkant een gat had geknaagd waardoor hij 
zonder een al te duidelijk spoor achter te laten naar binnen kon komen. We vonden het 
heel apart dat hij met zoveel makkelijker te bereiken schuilplaatsen precies die zak had 
uitgekozen en ook echt moeite had gedaan om erin te komen. Misschien was het 
toeval of misschien voelde hij iets zachts en heeft een egel net als een mens af en toe 
een knuffel nodig. 

             Simone en Nadya 



 

 

Nooit te jong om te helpen! 

Twee zomers geleden verhuisden we naar de Vogelwijk, en al snel spotte mijn toen 
elfjarige dochter Linde de Egelopvang in de duinen. ‘Daar wil ik vrijwilliger worden, 
mama.’ Helaas bleek ze te jong voor het werk op de opvang, dus u raadt het al: mama 
weegt nu wekelijks egels en verschoont hun hokken. Maar als dochterlief vrij is, dan 
helpt ze graag een handje mee. 

Voor vrijwilligers op de opvang hanteren we een minimumleeftijd van 16 jaar, 
aangezien het werk met wilde, vaak zwakke of zieke dieren, veel verantwoordelijkheid 
eist. Maar dat betekent natuurlijk niet dat kleine dierenvrienden niet op een andere 
manier kunnen bijdragen. We betrekken juist graag jongeren bij ons werk, zij zijn 
immers de nieuwe generatie die in de toekomst zal moeten zorgen dat onze natuur 
behouden blijft. Als omstandigheden het toelaten bezoeken we (op aanvraag) scholen, 
en in het najaar nemen we dan soms zelfs een echte kleuter-egel mee. Ook op de 
open dagen ontvangen we met plezier kinderen en laten we ze niet alleen zien hoe 
schattig onze egeltjes zijn, maar leggen ook uit wat deze bijzondere diertjes bedreigt, 
en waarom het belangrijk is ze te beschermen. 

  

Wat kunnen kinderen die ons willen helpen zoal doen? Ze kunnen een 
inzamelingsactie houden in hun omgeving, en geld of spullen doneren. Een werkstuk 
maken of spreekbeurt houden op school over egels, en de belangrijke boodschap over 
natuurbescherming verspreiden. Ook kunnen ze proberen hun eigen tuin 
aantrekkelijker maken voor egels, misschien zelfs met een zelfgemaakt slaap- en 
voerhuis. Informatie hierover is te vinden op onze website, en voor vragen of leuke 
ideeën zijn we altijd bereikbaar via email. 

Helemaal geweldig is het als scholen een sponsorloop willen organiseren waarvan de 
opbrengst naar onze opvang gaat. Voor het organiseren van zulke activiteiten helpen 
we met informatie, flyers en affiches, en daarnaast krijgen dergelijke initiatieven een 
vermelding op onze sociale media en in het jaarverslag. 



 

 

 

 

Wat deden kinderen voor de opvang in 2021? Febe verkocht haar poppenspullen en 
kocht van de opbrengst mooie draagmanden en voer voor de egels. Neda kwam 
opgespaard zakgeld brengen. De kinderen van de Schoolvereniging Wolters kregen 
bezoek van egel Nora.. En hebben jullie het nieuwe bord boven de opvang al gezien? 
Dat is geschilderd door Linde en haar zusje Jasmijn. Linde verzorgde ook een aantal 
van de tekeningen voor dit jaarverslag. En zo werd ze toch nog vrijwilliger. 

Karien  

 



 

 

 

Kiekeboe 😊"#$% 

  



 

 

 

                    

  

Met regelmaat bezoeken de 
Hooglanders de opvang, het 
blijft ene prachtig gezicht, 
vandaar een ereplekje in ons 
jaarverslag. 



 

 

Zumi 

Bij bijzondere gevallen ontstaat er soms een fijne samenwerking tussen dierenartsen 
en de egelopvang Den Haag. Zoals met egel Zumi. Zie hieronder het verslag van de 
dierenarts in Amsterdam, en het vervolgverhaal.  

Dit stond in de overdracht van Knaagdierenopvangcentra Amsterdam: 

“De opgenomen wilde egel, een mannetje, woont in de buurt van een Engelstalige 
mevrouw die de egel als hij weer beter is graag weer op komt halen om hem in zijn 
eigen natuur terug te zetten. Mevrouw heeft de egel Zumi genoemd, Japans voor egel.  

Het egeltje loopt gewoon in het wild, heeft een egelhuisje in de tuin en wordt bijgevoerd 
met kattenvoer. Gisteren zagen ze hem met wat bloed op de vacht, vandaag was hij 
sloom en stonk wat. 

 

 

 

 

 

 

Het egeltje heeft een grote wond op de flank opgelopen, hij is mogelijk bij gras trimmen 
geraakt. Hij zit vol met maden, ook onder de huid. We hebben de egel met een lage 
dosering van diverse medicatie verdoofd en laten slapen. Daarna is hij weer wakker 
gemaakt met andere medicatie. Voor zover mogelijk zijn alle maden eruit gehaald en 
daarna is hij geïnjecteerd met een anti parasieten middel voor zowel inwendige als 
uitwendige parasieten. Hij heeft ook antibiotica gehad. Als de egel donderdag nog in 
leven is, kan hij mee naar egelopvang den Haag voor specifieke zorg.” 

Aangekomen bij de egelopvang Den Haag, heeft Zumi verdere intensieve wondzorg 
gekregen. Omdat de rand van de wond erg diep was, is deze later nogmaals 
behandeld bij de dierenarts in Den Haag, waar afgestorven huid is verwijderd. Hierna  
is Zumi in eerste instantie in de thuiszorg verzorgd. 

Toen de wond eindelijk schoon en dicht was, is Zumi weer opgehaald door de 
dierenarts uit Amsterdam en kon hij, zodra zijn stekels weer waren aangegroeid, 
worden uitgezet in zijn eigen omgeving.      

Drieka 

 



 

 

De verzorging van de egels die in de egelopvang waren voor extra zorg in 2021, 
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, Drieka Rog, Carin Stegeman, Roos Harmsen, Els 
Enderman, Simone Bloemhard, Naomi Mulder, Theus v.d.Broek, Wychert 
Noordeloos, Simone Hardenberg, Marta Krouwer, Willy van Rossum, Thessa 
Vollebregt, Karien Ditzhuijzen, Ank Naeije, Marielle v.d. Lee, Nastja Duijsters, 
Mahova Zhu, Meral Mertens, Lenie Valstar, Sylvia Schootman, Ingrid v.d.Straat,  

Gail Urlings, Fabienne Los, Alexandra de Ruiter, Alexandra van der Broek, 
Carola Strittmatter, Dorine van der Marel, Diana Vis, Lia vd Sandt, 
Dierenambulance Den Haag en Dierenambulance Wassenaar, Vogelopvang de 
Wulp, Dierenartsenpraktijk Statenlaan, de mannen van Haeghepoort en onze 
trouwe donateurs. 

Allen heel veel dank! 

 

 

 

Ien Biesot




