
 
 
 

De Herfst 

Geeft prachtige kleuren, vallende 
bladeren en donkere dagen. De egels in 
de natuur eten zich vol en maken een 
plekje om te kunnen overwinteren. De 
opvang zit vol jonge egels die gevonden 
worden en nog niet voor zichzelf 
kunnen zorgen. Te licht om in 
winterslaap te gaan hebben ze extra 
voedsel en zorg nodig. We draaien op 
volle toeren!  
 
In deze tijd is bijvoeren van groot 
belang, alhoewel de dikke grote egels al 
zijn gaan slapen, lopen er nog wel 
jonkies van dit jaar rond die nog lang 
niet dik genoeg zijn voor de 
winterslaap.  
 
Maar hun natuurlijke voedsel raakt op. 
Die kunnen we goed helpen door wat 
kattenbrokjes bij te voeren, en wat 
gedopte pinda’s. Zo geven we ze een 
betere kans de winter te overleven. 
  
Ook winterslapers worden sporadisch 
wakker en gaan dan op zoek naar wat 
extra’s. Zet het eten bij voorkeur in een 
egelhuis, waar het droog blijft en de 
buurtkatten er niet bij kunnen. 

 

Open tuinen 

Voor de egels die na behandeling op de 
opvang, tijdelijk in een gesloten tuin 
gewend zijn aan het buitenleven, 
zoeken wij nog enkele grote, open 
tuinen. Deze zouden kunnen grenzen 
aan de mooie natuurgebieden in deze 
regio, of daar onderdeel van kunnen 
zijn. Laat het ons weten als wij de egels 
bij u kunnen uitzetten. 

 

 

Egelkookboek 

In de opvang werken we met 
‘menukaartjes’ op de hokken, waarop 
aangegeven staat wat elke egel moet 
eten. Dit varieert van speciale brokjes 
voor kleine egeltjes, gewone brokjes, 
speciaal voor egels aangemaakte pap 
tot extra vitaminen, eiwitsupplement 
en zgn. kleuterpap. Deze laatste is een 
nieuwe oplossing die wij ontwikkeld 

hebben voor de vele herfstwezen die 
we momenteel opvangen. Kleuterpap 
wordt samengesteld met speciale 
voeding voor hele jonge egels en extra 
vitaminen, mineralen, eiwitten en olie. 
Niet alleen krijgen ze zo essentiële 
voeding binnen, ze vinden het ook nog 
heel erg lekker! Op de opvang hebben 
we voor de verzorgers een kookboekje 
samengesteld met de recepten voor 
deze verschillende soorten voeding.  
 

Egelkist 

De meeste egels doe je een groot 
plezier met een egelkist. Het is een 
veilige plek voor een dutje, maar je 
kunt er ook het eten (kattenbrokjes) 
droog en buiten bereik van rovers in 
neerzetten. De vraag is alleen: hoe richt 
je hem in?  
Vocht is de grootste vijand, dus zorg 
voor een stenen ondervloer en leg er 

bijvoorbeeld eerst een kurken placemat 
in. Daarop komen kranten (zonder 
nietjes!) – die kunnen makkelijk worden 
verschoond. Voor een voerhuis is dit 
voldoende. Gebruikt de egel de kist als 
slaapplek, dan maak je hem blij met 
een paar handjes kruidenhooi. Dat blijft 
droog en hij kan ermee slepen tot alles 
naar wens is.  
Vergeet niet kranten plus hooi elke 2-3 
weken te verschonen, of vaker: bijv. na 
heftige regenbuien. Als het in het hok 
te nat wordt gaat de egel vaak een 
andere plek zoeken. En: handschoenen 
aan! Het kan erg vies worden als de kist 
veel wordt gebruikt. Tijdens de 
winterslaap mag het hok natuurlijk niet 
verschoond worden! Wel af en toe heel 
voorzichtig controleren of het hooi nog 
droog is. Zoniet: de Egelopvang 
waarschuwen! 

 

ANBI-status  

Wij zijn door de 

belasting-dienst 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 
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In The Picture 
 
Afgelopen voorjaar en zomer zijn onze 

vrijwilligers professioneel op de foto 

gezet door 2 fotografen: Diane ter 

Braak en Anneke Mensink. De  

Vrijwilligerscentrale Haarlem wilde de 

vele vrijwilligers die de gemeente kent 

in het zonnetje zetten en zichtbaar 

maken. Begin volgend jaar zal er een 

tentoonstelling zijn in het centrum van 

Haarlem waarop o.a. de foto’s van onze 

vrijwilligers met hun diverse 

werkzaamheden te zien zullen zijn. Let 

op onze website en/of Facebookpagina!  

 

Oproep: 
Wij hebben enkele dringend te 
vervullen vacatures: alle informatie 
is te vinden op onze website 
www.egelopvanghaarlem.nl 

Verhalen uit de tuin 

Wij hebben al heel wat egeltjes mogen 

opvangen in onze uitwentuin, zodat ze 

weer wennen aan natuurlijk eten en 

leven. En het is nooit saai met deze 

prikkelende types! We hadden al 2 

zusjes gekregen: Lolsmurf en 

Smulsmurf, toen we dezelfde dag een 

derde zusje aangeboden kregen: 

Moppersmurf. Kleiner dan haar zussen 

en luidruchtiger ook. Om te wennen 

sloten we een paar uurtjes de toegang 

van ons grote hok, beter bekend als de 

Villa af om die voor de nacht weer te 

openen. Na de eerste nacht keken we 

in het hok en zagen nog maar twee 

egels, Mopper ontbrak.  Lol -de dikkerd- 

bleek met haar lijf de ingangstunnel te 

blokkeren.  Geen toegang dus! Ondanks 

stevig speurwerk ontdekten we Mopper 

nergens, tot we later ineens een  

 

enthousiast egeltje vonden onder de 

Camelia. Ze liep af en aan met haar 

bekje vol dor blad; alsof ze een flinke 

snor had! Eenmaal tevreden over de 

maat van haar nest, kroop ze erin en 

bleef daar... De volgende nacht renden 

de zussen op hoge pootjes door de tuin 

terwijl er een geknor van jewelste 

klonk. Maar na die -koude- nacht bleek 

bij controle Mopper ver achterin de 

Villa te liggen: waarschijnlijk was ze als 

eerste naar binnen gegaan om haar 

zussen te snel af te zijn. Deze lagen 

weer vlak voor de ingang! Ze kunnen  

 

 

het prima met elkaar vinden en liggen 

gezusterlijk tegen elkaar aan in de 

‘parkeer’teil, wanneer de Villa gekuist 

wordt. Ook het foerageren gaat goed; 

in nauwelijks een maand zijn ze alle 

gemiddeld 300gr aangekomen – d.w.z. 

de helft van hun startgewicht erbij!    

Trotse tuinhouders Annelies en Susan 

Donaties 

Wij werken met ca 170 (!) vrijwilligers 

belangeloos voor de opvang: als 

verzorgers en medische ondersteuning, 

als tuinhouders en collectanten, bij 

evenementen 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.  
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