Najaar 2015

Uit het leven van een egel-pleeg.
Puck werd bij mij gebracht. Een mager, wat kaal, wat
ouder mannetje. Hij deed mij aan een oude buurvrouw
denken: spitse forse neus, kraaloogjes en een vaag
snorretje. Mijn buurvrouw was een bits en zuur mens,
Puck helemaal niet. Hij was een vriendelijk mannetje en
vond alles best.

Egelnieuws November 2015
Na het mooie voorjaar hebben wij de door ons
opgeknapte egels bij onze tuinhouders kunnen
uitzetten. Sommige egels gingen naar een meer
beschermde omgeving omdat ze oud of wat zwak
waren. Maar de opvang was helemaal leeg! Wij
maakten hier goed gebruik van door flink schoon te
maken in alle hoeken en gaten. Ook konden we een
lang gekoesterde wens vervullen en de hal en de
uitwenruimte laten opknappen, schilderen en mooie
horren voor de ramen plaatsen. Het bedrag hiervoor
is ons gegund door een stichting die anoniem wil
blijven.
Iedereen ging gerust op vakantie en zou elkaar weer
in augustus zien. Tot eind oktober konden wij onze
trouwe vrijwilligers echter nauwelijks werk bieden
want meer dan 5 egels hadden we niet. Bij de
thuiszorgers waren er wel een aantal zeer zwakke
egels ondergebracht, maar de enorme drukte van
herfst 2014 bleef dit jaar uit. Onze zusteropvang in
Huizen zat wel heel vol en daarom hebben we 15
egels van ze overgenomen.
Samen met de egels die onze medisch thuiszorgers
weer hebben opgeknapt zitten we inmiddels weer
redelijk vol. Zo kunnen we onze kennis, ervaring en
capaciteit goed inzetten.

DE EGEL VAN FEE

Egels in de winter
Na de eerste nachtvorst, het teken voor veel egels om
aan de winterslaap te beginnen, gaat alles op een laag
pitje. Hun temperatuur daalt (soms tot 5°C), het hart
slaat maar een paar keer per minuut, de ademhaling
wordt heel traag en de spijsvertering stopt helemaal. Zo
slapen ze de winter door op een plekje wat ze
uitgekozen hebben, liefst zo droog en veilig mogelijk.
Dat kan in uw schuurtje zijn, in de composthoop, of in
de houtstapel. Dus wees altijd voorzichtig, je weet maar
nooit of er ergens een egel slaapt. Stoor ze niet, want
van de schrik kunnen ze overlijden.
Ze worden soms even wakker om op zoek te gaan naar
wat eten. U doet de egels een enorm plezier door ze
ook in de winter bij te voeren met wat kattenbrokjes
(geen vissmaak) en een lage schaal met water neer te
zetten. Maak een rommelhoekje in uw tuin en zorg voor
kleine doorgangen in de schutting. Zo is uw tuin
egelvriendelijk! Samen helpen we de egel de winter
door. Hij is uw beste vriend in de tuin, eet allerlei
ongedierte en is ook nog eens zo leuk om te zien.

Hij kreeg lekker te eten en kwam goed aan. Vooral een
eitje vond hij lekker. Als ik het bakje in zijn verblijf zette,
zag ik het zakje waar hij in zat al trillen. En ja hoor, daar
kwam een neusje naar buiten. Hij liep op het bakje ei af
en begon meteen te schranzen. Hij likte het bakje uit.
Puck was wel een beetje kaal door de schurft. Voordat
hij daar behandeld voor kon worden, moest hij eerst
goed aankomen. Ik behandelde zijn huidje met olie. Hij
deed zijn ogen dicht en zijn snorretje trilde, helemaal
ontspannen.
Puck was klaar voor de opvang, hij was goed
aangekomen en kan na behandeling voor de schurft
weer lekker naar buiten. Ik neem nog wel stiekem een
stukje ei voor hem mee.
Dag Puck, ga lekker naar buiten en geniet van de
torretjes, de slakjes en de wurmpjes.

ANBI status

Annette

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

Pas rond April/Mei worden ze weer echt wakker, want
dan is er weer eten voor ze te vinden. Dit eten bestaat
uit allerlei insecten, torren, slakken, wormen) en
hopelijk, om te helpen aan te sterken, zet u wat
kattenbrokjes bij U in de tuin!
EGEL IN EIGENGEMAAKT NESTJE IN GESLOTEN TUIN

BIJ DE STADSKWEEKTUIN

.
PUCK EET EEN EI!

Puck eet een ei!

Mijn dienst
Het is al wat later in de zomer, met nog wel prachtig
weer.
Ik word gebeld vanuit Haarlem door een iemand die
overdag een egeltje heeft zien lopen in de tuin en ze
maakt zich daar zorgen om. Het blijkt een jonkie
waarvan de moeder al dagen niet is gezien. Ze heeft
kattenbrokjes en water neergezet waarvan het egeltje
dankbaar eet.

Gezocht:
mooie tuinen voor egels!

Ik ga naar haar toe en we vinden achterin de tuin een
geïmproviseerd nestje met twee kleintjes, zonder
moeder.
Omdat de omgeving niet erg ideaal is voor egels en de
egeltjes te klein zijn om zichzelf te redden, neem ik ze
mee naar huis.
Flesjes, warmtematje, ze gaan al snel goed.
De volgende dag belt onze Haarlemster weer dat ze
nog een egel heeft gezien. Ik ga er als een speer naar
toe en: ja hoor, dat is Mama.
Gauw het gezin herenigd, iedereen gelukkig.

Wij zoeken hiervoor mensen die 18 jaar en ouder
zijn, medische kennis hebben (bijv. ervaring in de
zorg of dierverzorging) en die genoeg tijd hebben.

egelopvanghaarlem@gmail.com

Egelopvang Haarlem steunt Regionaal Overleg Egel
Opvang
Er komt een boel kijken bij het opvangen van egels in ons
opvangcentrum in Haarlem. Niet alleen bij de verzorging
van onze dieren, maar ook als het gaat om het aantrekken
van nieuwe donateurs, het geven van voorlichting en
andere taken. We werken met een klein team van
vrijwilligers. En komen soms handen te kort.
Het delen van kennis en een goede samenwerking met de
andere egelopvangcentra in de omgeving is daarom van
groot belang. Het Regionaal Overleg biedt zo’n platform.
Twee keer per jaar komen zo’n 10 opvangcentra uit
Noord- en Zuid-Holland bij elkaar. In kleine werkgroepjes
wordt er hard gewerkt aan een verdere professionalisering
van de opvang.

Egelopvang Haarlem e.o. is op zoek naar
medisch egelverzorgers.

Lijkt dit je wat? Mail ons dan:

SAMEN ETEN!

Ondertussen zitten ze nu veilig in een dichte tuin en
mogen ze volgend voorjaar de natuur weer in.

Op 10 december is het weer zover. Op de agenda staan
dan o.a. educatie, fondsenwerving en de laatste
ontwikkelingen op het gebied van medicijnbeleid.

Dickie

Linda

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.
Heeft u zo’n open tuin en wilt u graag egels in
uw tuin? Mail ons dan!

