
 
 

 

 

  

Egelnieuws Oktober 2014 

Eindelijk de lang verwachte nieuwsbrief! We zijn zo 

hard bezig geweest met egels opvangen, geld 

inzamelen, verhuizen, officiële status verwerven en 

weer egels opvangen, dat de nieuwsbrief er bij 

ingeschoten is. Het is onze intentie om jullie 

regelmatig op de hoogte te houden van het wel en 

wee van de egelopvang en nieuwe ontwikkelingen en 

het vertellen van onze verhalen.   

Wij wensen u veel leesplezier en horen graag wat u 

ervan vindt. 

 

 

 

Geschiedenis 

 
Terugkijkend op de afgelopen jaren: deze waren heel 

druk en hectisch, maar we hebben wel enorme 

vooruitgang geboekt.  

Zo is in juni 2012 de egelopvang van mijn kleine 

schuurtje verhuisd naar Haarlem. Daar kregen we 

dankzij Bureau Natuur en Milieu-educatie van de 

gemeente Haarlem een prachtige nieuwe opvang. Het 

aantal opgevangen egels is de afgelopen jaren enorm 

toegenomen, dus deze nieuwe locatie was hard nodig. 

  

Omdat we nu aan de strenge eisen van het Ministerie 

voldoen hebben wij ook de vergunning gekregen voor 

het opvangen van egels en zijn we een officiële 

stichting geworden.  Daarnaast worden we gesteund 

door een aantal trouwe donateurs, houden we jaarlijks 

3 collectes en zijn we gezegend met een enthousiaste 

groep vrijwilligers die dagelijks de egeltjes verzorgt. 

Dit had ik 6 jaar geleden niet durven dromen! Hopelijk 

kunnen we nog heel lang doorgaan met het helpen van 

egels, want dit is hard nodig! 

Annemieke Elias (algemeen beheerder) 

 

  

  

ANBI status 
 

Wij zijn door de belastingdienst erkend als 

‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en 

hebben dus de ANBI status gekregen. Giften 

aan ons zijn daardoor aftrekbaar van het 

belastbaar inkomen. Meer info hierover kunt 

u vinden op www.anbi.nl  

.  
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Belevenissen van een woensdag  
 

Ik werd gebeld door een dame uit Zandvoort die een egel 

had gevonden aan het eind van de middag( haar hond 

vond de egel) Ze had hem meegenomen en met water en 

kattenbrokjes in een doos onderdak voor de nacht 

gegeven. Ze belde de volgende ochtend en bracht de 

egel naar ons. Na inspectie bleek het overduidelijk een 

zogende moeder te zijn, dus hup in de auto, terug naar 

de vindplaats; in zo’n geval is tijd je vijand. 

Met hulp van de vindster vonden we de plek waar ze 

vandaan kwam, en hebben haar losgelaten in een goed 

beschermd bosje in de buurt: en nu maar duimen! De 

vindster zal een scherp oog in het zeil houden. Soms 

gaan in de( late) zomer zogende moedertjes al overdag 

op zoek naar eten, daar moeten we altijd alert op zijn.  

Toen werd ik gebeld door een jongeman in Bloemendaal, 

dat hij een egel had gevonden midden in de tuin( alweer 

een grote hond aanwezig) die niks meer deed. Ik dacht 

nog, o jee. Meteen even opgehaald, gelukkig weinig aan 

de hand, in shock van de hond, maar wel wat magertjes 

(mannetje) Nagekeken en medicijnen gegeven, hij zit nog 

wel redelijk vol met teken, heb er al in het begin al 8 

verwijderd. Deze( Dirk) zit nu even bij mij. Hij eet als een 

gek.  

Wat zijn we blij met al deze mensen, groot en klein, die 

ons weten te vinden, Geweldig. En al lukt het helaas niet 

altijd, we doen ons best voor elke egel.  

Dickie (vrijwilliger woensdag) 

 

 

Papier of mail? 

Wilt u onze nieuwsbrief voortaan uit 

milieuoverwegingen liever per mail 

ontvangen? Dan zien wij uw verzoek graag 

tegemoet op 

egelopvanghaarlem@gmail.com.  

Voor afzeggingen kunt u ons mailen of 

bellen.  

 

http://www.egelopvanghaarlem.nl
mailto:egelopvanghaarlem@gmail.com


 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor gaat ervoor! 

Baby Victor kwam 30 augustus met 3 

broertjes/zusjes in de opvang. Moeder bleek 

niet in staat om voor de kleintjes te zorgen 

en had zelf verzorging nodig. Van de 

kleintjes kwam alleen Victor de eerste 

dagen door. Op dag 2 woog hij 27gram en 

was zo groot als een flinke veldmuis. Met 

veel zorg van Aartje - om de 2 uur voeden! - 

en nog meer geduld woog hij na 2 weken al 

65gr. Nog steeds blind en doof liet hij al een 

stevig karakter zien. 

Zijn vooruitgang is te volgen op Facebook.

 

  

Geen nieuwsbrief zonder wensenlijstje 

Noodzakelijke middelen zoals een grotere, beter 

afsluitbare medicijnkast. En een professionele 

horeca afwasmachine, zodat alle bakjes snel en 

hygiënisch kunnen worden gewassen. 

Wie weet kunnen we via een van U een 

aanbieding vinden. 

 

Financiële steun 

 

Mede dankzij de steun van onze donateurs en de 

opbrengst van de collecte in de gemeentes 

Haarlem, Heemstede en Aerdenhout,  hebben wij 

de binnengekomen egels kunnen verzorgen en 

behandelen om ze daarna weer te kunnen 

uitzetten in de natuur. 

Ook door het meedoen aan diverse goede-doelen 

acties en door het zelf organiseren van 

geldopbrengende activiteiten hebben wij de kosten 

kunnen dekken. 

Voor de herinrichting van een tweede 

revalidatieruimte hebben wij een financiële bijdrage 

ontvangen van Stichting DierenLot.   

Het kunnen blijven bekostigen van de uitgaven 

blijft een voortdurende zorg en inspanning. 

We blijven daarom op zoek naar donateurs en 

sponsoren en mensen die willen helpen met 

fondsenwerving, zoals collectanten. Dit is allemaal 

hard nodig om de egelopvang in stand te kunnen 

houden. Mede gezien de te verwachten verdere 

stijging van het aantal op te vangen egels. 

Herfstweesjes 

De jonge egeltjes die vanaf eind augustus onze 

opvang overstromen worden door ons de 

herfstbabies genoemd, of herfstweesjes. 

Vrouwtjes egels hebben in het begin van de zomer 

een nest en soms als zekerheid nog een nestje in de 

late zomer/herfst.  

Als het weer meezit gaat het soms goed, maar 

meestal niet: moeder verlaat het nest om zelf te 

overleven of ze overlijdt, en dan worden deze 

herfstweesjes gevonden. Soms zijn ze pasgeboren, 

en wegen slechts 20 gram. De oogjes zitten nog 

dicht en ze moeten om de paar uur een flesje 

hebben met speciale voeding. 

Dat betekent gebroken nachten voor sommige 

vrijwilligers van de egelopvang. Zulke piepkleine 

jonge wilde dieren grootbrengen is ontzettend 

moeilijk, vergt veel geduld en veel ervaring. Vooral 

onze vrijwilligster Aartje is hier zeer bedreven in: zij 

offert heel wat nachten op voor dit miniscule spul. 

Wie ooit zo’n baby egel heeft gezien is voorgoed 

verloren. 

De herfstweesjes worden door ons uitgezet in 

gesloten tuinen als zij groot genoeg zijn. Hier zullen 

ze hun winterslaap houden. Om de winterslaap goed 

door te komen moeten ze minstens tussen de 600 

en 700 gram wegen.  

Als u kleine egeltjes ziet rondlopen in de herfst, bel 

ons meteen! 

 

 Egeltuinen 

 

Wij zoeken nog steeds geschikte 

afgesloten tuinen om herstelde egels te 

laten wennen aan het buitenleven. 

Als het ze daar goed gaat brengen we ze 

naar ‘open’ tuinen in groene, autoluwe 

gebieden, waar ze voor de zekerheid nog 

wat worden bijgevoerd.  Heeft u zo’n 

afgesloten of open tuin, en wilt u graag 

egels in uw tuin? Mail ons dan! 
 

http://www.egelopvanghaarlem.nl

