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De zomer
is begonnen en de egels kunnen, net als
wij, wel wat extra vocht gebruiken! Na
een paar hele drukke maanden waarin
we alle winter-egels konden uitzetten,
is het op de opvang wat rustiger
geworden. Tijd om schoon te maken,
een extra wasmachine te installeren en
de vrijwilligers wat meer vrije tijd te
gunnen!

Een handvol egels heeft nog wat extra
zorg nodig en we krijgen natuurlijk
egels binnen als gevolg van ongelukken:
Een egel in een net, egels die in de
vijver zijn gevallen. Deze hadden
voorkomen kunnen worden met een
paar simpele maatregelen; zie verderop
in deze nieuwsbrief.

Nu we het toch over het paarseizoen
hebben, die herrie in de struiken
kunnen egels zijn op het liefdespad.

De burgemeester van Haarlem was zeer
geïnteresseerd in onze opvang.
Elke egel heeft weer zijn of haar eigen
verhaal:
Joop, in de avond gevonden, liggend
op zijn kant, totaal uitgeput.
De lieve mensen die hem vonden
hebben hem bij ons gebracht.
Mooie gave egel, 850 gram, niets te
zien.
Toen ging er een lichtje op, het is het
paarseizoen: bekend is dat het de
mannen nogal uitput om de dames te
versieren.
Ook in dit geval, meneer Joop was in no
time weer op de been.
Hij heeft nog even een
ontwormingskuurtje meegekregen en
loopt weer het mannetje te zijn in zijn
eigen buurt.
Succes met de meiden, Joop.

Na een maand worden de baby’s
geboren.
Als je een nest met baby’s ziet, laat
vooral met rust, meestal is de moeder
in de buurt en durft niet terug te
komen door de aanwezigheid van
mensen.
Nooit aanraken! Door de mensenlucht
kan de moeder de kinderen verstoten
(of erger).
Heb je twijfels, bijvoorbeeld of de
moeder nog leeft, bel eerst even met
de egeltelefoon.
Samen komen we er wel uit!

Ontheffing
Per 1 januari 2017 is de Wet
Natuurbescherming in werking
getreden. De Flora- en Faunawet is

opgegaan in deze wet. Ook onder deze
wet hebben wij weer vergunning
ontvangen, tot 1 juli 2022.

Dopje
Een lang verhaal, opgenomen in de late
herfst, als vermagerd weesje,
nauwelijks 150 gram.
Met veel kunst en vliegwerk, liefde,
medicijnen en goed voedsel tot een
egeltje van 650 gram gegroeid.
Helaas had ze ook ernstige schurft en
schimmel, bijna kaal. Die behandeling is
langdurig en erg kostbaar.
Ze heeft de winterslaap op de opvang
doorgebracht. Ze lustte niets, behalve
verse meelwormen. . . lekker ding!
De stekeltjes kwamen terug, maar
Dopje was nog wel aan de kleine kant.
Ze had heel erg genoeg van haar hokje,
dus is ze nu de tuin van een van onze
vrijwilligers aan het onveilig maken.
Daar rent ze nu rond en komt lekker
aan! De buitenlucht en vrijheid doen
wonderen voor haar
eetlust. Een egel
hoort in de natuur,
lekker buiten!
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Educatie

Basisschool De Brandaris in Haarlem
heeft met zijn jaarlijkse sponsorloop
onze Egelopvang heel erg blij gemaakt.
De kinderen liepen € 1500 bijeen. Wij
willen het geld besteden aan 2
egelcouveuses voor de jongste egeltjes.
Een lang gekoesterde wens gaat
hiermee in vervulling.
Met de professionele dierencouveuses
kunnen we temperatuur en vochtigheid
reguleren. Essentieel voor de
onderkoelde egels die gevonden
worden in vijvers en overdag buiten
hun nest. Ook de moeders met
pasgeboren egels die bij ons gebracht
worden, kunnen we nu optimaal
opvangen.
Bedankt kids!

Ook in 2017 is de uitvoering van ons
educatieprogramma voor de
basisscholen een belangrijk speerpunt.
Tot nu toe hebben onze gastdocenten
in totaal aan 54 groepen een egelles
gegeven, van kleuterklas t/m groep 8.
We zijn blij met de uitbreiding van het
team met een nieuwe gastdocent en
met de vervulling van de vacature van
coördinator. In juni zijn we gestart met
de werving van scholen voor het
nieuwe schooljaar 2017/2018. Ziet er
veelbelovend uit. We houden jullie op
de hoogte; ook over eventuele verdere
ontwikkelingen van ons
educatieprogramma voor andere
doelgroepen.

betekenen, door zo snel mogelijk naar
onze dierenarts te gaan en te zorgen
dat ze niet langer lijden. Dat went nooit
en is altijd even verdrietig.
Dus denk aan het afdekken van putten,
zet trapjes uit vijvers en zwembaden,
netten omhoog (30 centimeter boven
de grond), geen slakkengif alsjeblieft,
voorzichtig met het omspitten van een
mesthoop enzovoort.
Zet een lage schaal met water in je tuin,
maak een rommelhoekje en als het kan,
voer bij: vooral in herfst en voorjaar,
maar ook tijdens droge periode in de
zomer. Ideaal voer voor egels:
kattenbrokjes (geen vis), egelvoer, nat
kattenvoer. Geen melk, geen brood!!!!!

Donaties
Wij werken met ca 170 (!) vrijwilligers
belangeloos voor de opvang: als
verzorgers en medische ondersteuning,
als tuinhouders en collectanten, op
stands en voor de klas. Wij zijn
financieel volkomen afhankelijk van de
opbrengsten van collectes en donaties,
ten behoeve van de kosten van
medicijnen, voer en dierenarts etc. etc.
Dus: als u wilt doneren, graag! En als u
wilt collecteren, ook graag!
Wij en de egels zijn u dankbaar voor uw
hulp en steun.
Bankrekening NL82 TRIO 0254 5140 49

Egels zijn insecteneters dus een goede
hulp in de tuin, wees lief voor ze!

ANBI-status

Er zijn net zoveel verhalen als er egels
zijn. Ze eindigen helaas niet altijd zo
vrolijk. Maar ook dan kunnen we iets

De egelhokken met de persoonlijke
voedselplannen.

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.
Zie: www.anbi.nl.

