
 
 

 

 

  

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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Egelnieuws Mei 2015 

Het voorjaar is aangebroken en de egels in de 

opvang worden voorzichtig wakker. Sommigen 

komen hun warme zakjes uit voor een hapje en een 

slokje water en duiken weer snel voor een aantal 

dagen terug in slaap. Anderen kijken nieuwsgierig 

naar al die vrijwilligers die druk aan het schoonmaken 

zijn. Wij gebruiken de betrekkelijke rustperiode om 

e.e.a. grondig en blinkend schoon te maken voordat 

het echte werk weer losbarst. Ook zijn we druk 

doende om de website een nieuw jasje te geven: kom 

eens kijken! Er staan een aantal evenementen op 

stapel en de collecte komt er weer aan voor Haarlem 

en Bloemendaal. Kortom, lentekriebels! 

Wij wensen u veel leesplezier en horen graag wat u 

ervan vindt. 

Ilse 

 

Voorjaarsevenement 2015 

Record opvang 

In 2014 kregen wij een record aantal egels binnen. In 

2012 en 2013 waren het er nog 230, het afgelopen 

kwamen er maar liefs 284 egels in nood bij ons over 

de drempel! Dit is overigens meer dan het dubbele 

dan over 2011, toen we ‘slechts’ 135 egels in de 

opvang mochten verwelkomen.  

Een duidelijke uitleg hiervoor hebben we helaas niet. 

Is het de klimaatsverandering, de zachte winters? Is 

het dat we bekender zijn geworden in Haarlem en 

daardoor makkelijker bereikbaar voor mensen die 

een egel vinden? Het zal waarschijnlijk een 

combinatie zijn.  

Sommige mensen zeggen dat het een goed teken is, 

dat er blijkbaar meer egels zijn. Helaas is dit niet het 

geval, het gaat bergafwaarts met de egelstand. Er 

zijn niet meer egels, maar wel steeds meer egels in 

nood; door dichtgetimmerde en betegelde tuinen, 

steeds meer nieuwbouwwijken en wegen, steeds 

minder groen en wilde natuur en daardoor steeds 

minder leefruimte voor dit prehistorische diertje.  

Wilt u de egel een handje helpen? Zorg dan dat uw 

tuin toegankelijk is, dat er genoeg natuurlijk voedsel 

voor de egel te vinden is, of door ze bij te voeren en 

water voor ze neer te zetten.  

Laten we hopen dat het de komende jaren beter zal 

gaan met de egels, zodat zij een kans op overleven 

hebben en zodat de werkdruk die wij vaak in de 

opvang ervaren wat minder wordt! 

Annemieke 

 

 

 

nr.2 – Mei 2015 

Van onze nieuwste medewerkster 

 

November vorig jaar kwam ik op de bijeenkomst voor 

vrijwilligers, georganiseerd door de Gemeente 

Haarlem. Ik was vroeg dus ging eerst langs 

verschillende tafeltjes. De egeltjestafel viel meteen 

op. Ik had al bij de vogelopvang gewerkt maar de 

egeltjes waren daar al weg.  

 

Ik kwam in gesprek met Thecla en maakte met haar 

een afspraak om eens te komen kijken in de 

egelopvang.  

Ik werd rondgeleid en viel meteen als een blok voor 

de prachtige hokjes, de goede organisatie, de 

liefdevolle benadering en natuurlijk voor de schattige 

koppies. 

 

De volgende week werd ik al direct ingewerkt door 

Aartje. Er zijn heel wat zieke egeltjes die hulp nodig 

hebben. Elke maandagmiddag word ik heel goed 

door Aartje gecoacht en dinsdagmiddag help ik in de 

opvang waar ik weer iedere keer van leer. En dan 

mocht ik als medische thuiszorger aan het werk. Mijn 

medische achtergrond helpt wel maar ik moet nog 

een hoop leren. Ik kreeg 3 egeltjes te verzorgen. Zij 

zijn ondertussen in de opvang en worden eerdaags 

uitgezet in een gesloten tuin. 

 

Als je dezelfde egels verzorgt, leer je goed hun 

karakters kennen. Het zijn geen knuffeldieren maar 

ze hebben allemaal hun eigenaardigheden. 

Ik vind het ontzettend leuk en dankbaar werk. Het is 

fijn dat een zielig egeltje binnenkomt en als een 

gezonde “dikke” beer weer de natuur in kan. Daar 

horen zij thuis. 

 

De wereld is een stuk leuker met egeltjes erin! 

 

Annette 

 

http://www.egelopvanghaarlem.nl


 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

       

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  Trotse tuinhouders! 

  

Samen eten! 

 

Vervolg wensenlijstje:  

Heel goed nieuws: we hebben in december de 

Dekamarkt wensen-actie gewonnen en ontvingen € 

1000,-. 

We hebben een professionele vaatwasser aangeschaft 

die onlangs is geïnstalleerd. Dit zal meehelpen aan 

een maximale hygiëne bij het dagelijks afwassen van 

de honderden eet- en waterbakjes. Daardoor kunnen 

we het besmettingsgevaar van ziektes als schurft en 

coccidiose tot een minimum gaan beperken. 

Iedereen die muntjes bij ons heeft ingeleverd: heel erg 

bedankt, zonder jullie hadden we niet kunnen winnen! 

 

Dank zij uw bijdrage kunnen we al die honderden 

egels opvangen. Toch blijft er altijd iets te wensen 

over: zoals een grotere, beter afsluitbare medicijnkast. 

Mocht iemand er één (over) hebben dan horen wij dat 

graag!   

 

Hoor, wat ruist daar door het 

struikgewas? 

Het zijn waarschijnlijk egels op vrijersvoeten! 

In het vroege voorjaar kan je het geluk hebben om in 

de avond het geluid van verliefde egels te horen. Eerst 

denk je misschien dat een zwaarverkouden inbreker 

zich door de tuin worstelt.  

Maar nee, het zijn egels die snuivend en blazend 

rondjes om elkaar heen lopen, om te zien of de ander 

een goede kandidaat is om de volgende generatie te 

voorzien van de sterkste genen. 

Na de daad gaat moeder ervandoor, en zorgt, na een 

zwangerschap van 5 weken, in haar eentje voor het 

nageslacht. 

Soms raken de kleintjes hun moeder kwijt, als moeder 

te lang weg is of de kleintjes op avontuur gaan. Als je 

dus in de zomer in de avond  (een groepje) baby-egels 

ziet, laat ze dan met rust, maar voer ze wel lekker bij 

met kattenvoer en een schaaltje water. Mama egel is 

vast in de buurt, is waarschijnlijk op zoek naar eten. 

HOU ZE WEL IN DE GATEN, want er is een kans dat 

mama egel door een ongeluk is overleden. Bij twijfel, 

bellen! 

 
Als je een egeltje ziet, wat duidelijk verzwakt is, aarzel 

da nook niet om even te bellen met de egelopvang! 

Bijvoorbeeld als ze raar lopen te wiebelen, als ze heel 

hard piepen, als ze lang stilzitten of liggen, of als er 

vliegen bij zitten.  

Dan kunnen we overleggen wat het beste is voor dit 

egeltje. Wie weet lopen we dan in de nacht met 

zaklantaarns te zoeken naar het nest of de moeder, en 

redden we weer een nieuwe generatie egels!   

Annie en Dickie 

 

Gezocht:  

mooie tuinen voor egels! 
 

Wanneer de egels bij ons volledig hersteld zijn 

verklaard en dus naar de vrije natuur kunnen, 

worden ze door ons uitgezet in “open” tuinen. 

Dit zijn rustige, grote, groene, schuilplekrijke 

tuinen in autoluwe gebieden, waar ze voor de 

zekerheid nog worden bijgevoerd. Deze tuinen 

hebben we hard nodig.  

Ook zijn we nog op zoek naar “gesloten” 

tuinen voor herstellende egels. 

 

Heeft u zo’n open of afgesloten tuin en wilt u 

graag egels in uw tuin? Mail ons! 

 

Op 18 april j.l. was de feestelijke opening van 

Dierenkliniek Bennebroek, zusje van Dierenkliniek 

Aerdenhout. Deze praktijk helpt ons regelmatig 

met het behandelen van onze egels. Dierenartsen 

Birgit Verdouw en Stephanie Verschuren en hun 

team zullen wisselend in Aerdenhout en 

Bennebroek praktijk houden. Bekende gezichten 

op een prachtige nieuwe locatie, Zwarteweg 36 in 

Bennebroek.  

Tijdens de open dag werd er een Rad van Fortuin 

met prijzen gehouden met als goed doel: Onze 

egelopvang!!!! Wat geweldig, we wensen Birgit en 

haar team veel succes.  

Hartelijk dank op deze plaats voor al jullie tijd en 

moeite die jullie in de egeltjes steken,  we worden 

altijd met veel enthousiasme ontvangen en 

meteen geholpen. 

Dickie  

 

http://www.egelopvanghaarlem.nl

