
     

 
 

 
  

  

  

Donaties 
 

Wij werken met ruim 40 vrijwilligers en zijn volkomen 

afhankelijk van collectes en donaties, voor de kosten 

van medicijnen, voer en dierenarts etc. etc. Dus: als u 

wilt doneren, graag! En als u wilt collecteren, graag! 

Wij en de egels zijn u dankbaar voor uw hulp en steun.  

 

Bankrekening NL82 TRIO 0254 5140 49  

  

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 .  

 

 

Egelnieuws najaar/winter 2016 

Dit was een hele drukke herfst, soms kwamen er wel 6 
jonge egeltjes binnen per dag. Op de Opvang zitten 
bijna alle hokken vol. Ook in onze onvolprezen dichte 
tuinen is het druk. 
Maar goed nieuws: met bijna alle egeltjes gaat het 
prima. Volgend voorjaar kunnen ze als 
prachtige egels de natuur weer in, ondanks de soms 
vreselijke problemen waarmee ze binnenkwamen. 
 
Dankzij samenwerking met regionale egelopvangcentra, 
gemotiveerde dierenartsen en veel onderzoek door 
onze thuiszorgers leren we steeds beter hoe we de 
beste zorg kunnen geven. Ook onze vrijwilligers op de 
opvang zijn alert en geven direct door als er wat 
bijzonders is. Daardoor kunnen we meteen reageren en 
behandelen. 

Kortom, het woord van het jaar is Samenwerking. 
 
En dat gaat goed, met de verzorgers, de thuiszorgers, 
de dierenartsen, de dierenambulances, de 
tuinhouders, onze buren: Huisdierencentrum NME en 
stichting Bedenk, en ook de lokale media. 
 
Dit najaar was er nl. veel media-aandacht: in de krant, 
op lokale radio, lokale televisie en een vlog van Marit.  
 

 
 

Bijzonder nieuws:  

 

Er zijn allerlei aanpassingen gemaakt op de Opvang: 
zoals betere handschoenen, goede werkbladen en 
nieuwe, geijkte weegschalen voor het wegen en 
controleren van de egels.    
We hebben een professionele afwasmachine kunnen 
aanschaffen dankzij de DekaMarkt muntactie waar 
heel veel lieve mensen munten voor verzameld 
hebben. 
 

Ons educatieproject is een groot succes. Dit najaar 
zijn we gestart met de egellessen. Tot nu toe zijn 
bijna 40 lessen gegeven op diverse 
basisscholen. Jessie, Wilma, Sandra en Eline 
hebben met veel kennis, enthousiasme en inzet deze 
lessen tot een succes gemaakt. De reacties waren 
erg positief, zowel van de kinderen als de 
leerkrachten.  
     
 

                     

     Egeltje ontspannen en tevreden na een flesje 

 

Winter 2016 

Nieuws van de organisatie: 

 
Onze mede-oprichter Annemieke Elias is op 31 
december 2015 gestopt en heeft het beheer over 
gegeven aan Dickie van Riemsdijk. Vanuit haar 
schuurtje heeft Annemieke de Egelopvang in 
Haarlem en omstreken professioneel op de kaart 
gezet. Namens alle egels: dank je wel! 
  
We zijn een educatieproject aan basisscholen gestart 
met financiële steun van de Ruygrok Stichting. 
 
We werken nu met 3 medisch thuiszorgers (hopelijk 
in de nabije toekomst met 5). Zij zijn verantwoordelijk 
voor de eerste opvang en stellen het behandelplan 
op.  
 
We zijn een regionaal overleg gestart dat 2 maal per 
jaar plaatsvindt. Met een tiental collega-opvangcentra 
delen we kennis over passende voeding, medicatie 
en organisatorische zaken. 
 
Wij danken hierbij Linda van der Sluis voor haar 
voortrekkersrol bij het Regionaal Overleg en het 
Educatieproject. We wensen haar veel succes in haar 
nieuwe baan.  
 

 
     Dit is een schilderij van Natascha Paardenhaar 
 

  

http://www.egelopvanghaarlem.nl


  

 

 

 

Egelopvang Haarlem zoekt 
versterking. 
 
Elke dag worden de egels in de opvang verschoond, 
verzorgd en gevoed. 
 
Wij zoeken vrijwilligers die ons daarbij willen komen 
helpen. Eén dag in de week, 3-4 uur werken met een 
gezellig team. 
Ben je boven de 18, geïnteresseerd in egels, trouw 
en betrouwbaar? Mail, bel en kom eens kijken bij 
ons.egelopvanghaarlem@gmail.com 
 
Vooral zaterdag en zondag kunnen we hulp 
gebruiken. De drukste tijden zijn het voorjaar en het 
najaar: in de winter slapen onze egels en aan het 
van het voorjaar streven we ernaar alle egels 
uitgezet te hebben. 

Wil je liever iets anders voor ons doen? Kijk dan op 
onze website www.egelopvanghaarlem.nl onder: 
Help Ons  Vacatures.  

 

 Wanneer wel en wanneer niet helpen? 

 
We krijgen veel vragen van het publiek of ze egels moeten 
helpen of niet. In de winter zijn alle egels die je overdag 
ziet in problemen. Bel meteen:06-289 40 779. 
Mocht het zo zijn dat er toch niets aan de hand is, dan 
zetten wij de egel zo snel mogelijk weer terug. 
 
Alle kleine egeltjes zullen zonder hulp de winter niet 
overleven. Maar bijvoeren zal ze enorm veel helpen; ze 
gaan voorlopig (of helemaal) niet in winterslaap. 
Zijn ze zwak, vol teken en/of vlooien: bel en breng ze naar 
de opvang. 
Zijn ze tierig en actief: voer ze bij met speciaal egelvoer en 
kittenbrokjes. 
 
Bij twijfel, bel of mail ons, we zijn iedere dag 
bereikbaar.  
 

  Mager 
 

  Normaal 
                                                 

 

 
   

Uit de opvang 
 
Op een avond kwamen 2 egeltjes binnen (binnen een 
uur). Beiden hadden enorme wonden vol met 
krioelende maden. 
Gelukkig kunnen we daar wat aan doen: eerst krijgen 
ze pijnstilling en dan gaan ze in bad met een soort 
shampoo, om de maden eruit te spoelen. 
Daarna peuteren we zoveel mogelijk maden uit de 
wond, die dan wordt behandeld met een speciale spray 
(Nomyasis) 
Dan spoelen we de wond met verdunde antibiotica en 
dekken de wond af met Betadine zalf. 
Pfft, dan krijgt het arme egeltje antibiotica en een 
warmtematje en voer. 
Als de wond helemaal schoon is na een aantal dagen 
spoelen, dekken we deze af met Groene Leem (een 
soort klei), als een soort pleister. 
 
Op de opvang zit nu Ava, helemaal gaaf, maar op haar 
kontje zat dus een enorm gat met maden. 
Ava gaat geweldig en is een prachtig egeltje. 
Lily, die een nog grotere wond had, heeft ook nog eens 
schurft, maar ook zij is gered en gaat goed. 
 
Beiden zijn gelukkig net op tijd gevonden en 
binnengebracht; ze kunnen in het voorjaar dankzij de 
Samenwerking weer lekker de natuur in. 
 
 

Namens de egels bedanken wij u voor uw steun en 
 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 

en een prikkelend nieuwjaar! 
 

 

Milla Paloniemi  

 

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, 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 gesloten tuin en wilt u 

graag egels in uw tuin? Mail ons dan! 

 

 

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

