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Samenvatting
In 2017 kreeg egelopvang Zoetermeer een record aan egels binnen. Door de zomerhitte,
veel moederloze baby-egels en wegvallen van opvangcentra kregen we 324 egels binnen.
Dit is het tweede achtereenvolgende jaar dat we meer dan 300 dieren binnen krijgen.

Doelstelling
De Stichting Egelopvang e.o. is opgericht op 17 januari 1994. De doelstellingen zijn:
1. De stichting heeft als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding
of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk of niet
zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en
te revalideren.
2. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de
natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren
of letsel oplopen.
3. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven
vertonen na terugkeer naar de natuur.
4. De stichting geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt
actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de
wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet
verstoord mogen worden.

Erkenning
De egelopvang voldoet aan de eisen voor de opvangcentra van wilde dieren.
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Opgevangen egels

In 2017 heeft de egelopvang 324 egels opgevangen. Gebruikelijk is een aantal tussen de
150 – 250 dieren. De toename is te danken aan het grotere aantal nesten en aan een
grotere aanvoer van egels buiten ons normale verzorgingsgebied.

Opgevangen egels in 2017 per
gemeente
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OPGEVANGEN EGELS PER WIJK ZOETERMEER IN 2017
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Buytenwegh 17 en 26. De Leyens 25 en 26. Dorp 12.Driemanspolder 13.
Meerzicht 15 en 16. Noordhove 28. Oosterheem 21 en 29. Palenstein 22.
Rokkeveen 18 en 19.
Seghwaert 23, 24 en 27. Stadscentrum 11.

2
Hulpverlening
Bij egels verlaten de jongen in het najaar het nest. Deze kleintjes komen bij slecht weer of
voedselgebrek als eerste in de problemen. Het najaar is bij alle egelopvangcentra een
drukke periode. Door drukte wijken opvangcentra, maar ook wel dierenambulances soms uit
naar Zoetermeer. Ook komt het wel voor dat vinders heel veel moeite willen doen om 'hun'
egeltjes goed onder te brengen. Onze opvang bood hulp aan egelopvang Zuid Holland Zuid
die tijdelijk de deuren moest sluiten door 17 egels over te nemen.
Onderstaande grafiek laat zien dat het grootste deel van de opgevangen dieren bestaat uit
jonge dieren. 30% van de opgevangen egels van 2017 woog 200 gram of minder. Dit gaat
om baby's die nog van de moeder afhankelijk zijn. 37% van de opvangen egels zit in de
gewichtsklassen 200 t/m 500 gram. Ook deze categorie zijn jonge egels die net bij moeder
weg zijn, maar nog geen ervaring hebben met voedsel zoeken of een schuilplaats maken. Bij
slecht weer komen deze dieren als eerste in de problemen.
Bij volwassen egels gaat het vaak om oude, verzwakte dieren
met schimmel en/of schurft.
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EGELPERCENTAGES PER GEWICHT BIJ OPNAME
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Na genezing worden egels weer uitgezet in de natuur. Bij deze egel hoort een bijzonder
verhaal.

Op 11 april kregen we egel Krokus binnen. Zodra we hem aanraakten, zette hij het op een
krijsen. Zijn verzorgsters werden er nerveus van. Krokus werd naar de dierenarts gebracht,
want we dachten dat hij pijn had. Maar nee, bij de dierenarts was Krokus allerliefst. Eenmaal
in de opvang schreeuwde hij het weer uit. Het spreekt voor zich dat Krokus na de
ontworming snel werd uitgezet. Gewoon weg laten wandelen in het park naast de opvang.
Dag Krokus, hopelijk tot nooit meer ziens. Niet dus. Op 30 juni werd egel Frederik gebracht.
Hij was in een tuin aan de overkant van het park gevonden. U voelt hem al aankomen;
Frederik schreeuwde het uit bij aanraking. En hij miste een nageltje, net als Krokus. Dit keer
hebben we een mooie, verre plek voor Frederik aka Krokus gevonden: de Horsten, landgoed
van de koninklijke familie. We bieden onze vorst en vorstin onze excuses aan. Maar bedenk
majesteit, dat dit de beste waakegel is, die u ooit zult krijgen.

7

3
Educatie/Publiciteit
Egellessen
De egelopvang vindt educatie belangrijk. Daarom biedt de egelopvang ook egellessen aan.
Scholen kunnen tegen betaling een les boeken.

Egels en egelopvang in het nieuws
Ook in 2017 had de egelopvang klussen voor de NL Doetdag. Dankzij de inspanningen van
de vrijwilligers zien de educatietuin en vijver en prima uit.

Open huis en informatie- en verkoopkraam

Op 5 november hield de egelopvang open huis. Geïnteresseerden
konden de opvang bezichtigen en kregen uitleg over egels en
egelopvang.
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De egelopvang was ook met een informatie- en verkoopkraam aanwezig bij diverse markten
en braderieën, bv. open avonden wijktuinen en Westerparkdag.
Digitale media
Het adres van de site is www.egelopvang.nl. Naast de nodige informatie over egels in het
algemeen, worden daar ook korte berichten over de binnen gebrachte egels geplaatst.
De facebookpagina https://www.facebook.com/egelopvang.zoetermeer/info?tab=page_info
wordt regelmatig bezocht. We gebruiken onze social media ook om mensen bewust te
maken voor gevaren voor egels, zoals bijvoorbeeld het gebruik van netten.

Hart van Nederland
In 2017 kregen we een egel binnen met een gebroken kaak. De dierenarts maakte een
beugeltje voor hem. Dat leverde egeltje Wee een optreden in Hart van Nederland op. De
egel is volledig genezen.
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Overleg met andere organisaties
De egelopvang neemt deel aan het regio-overleg van egelopvangcentra uit Noord- en Zuid
Holland. Dit overleg vindt twee keer per jaar plaats.
In april was de egelopvang aanwezig bij het overleg faunabeheer van Gemeente
Zoetermeer.
5
Organisatie
De egelopvang is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen betaalde krachten in dienst.
Onkosten worden wel vergoed. Alle bestuursleden, leden van het medisch team,
mestonderzoek en medisch beheer verrichten de werkzaamheden onbetaald naast hun
baan, gezin en andere bezigheden.
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5.1
Bestuur
Per 31-12-2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Mw. E. Singerling
Hr. K. Buisman
Mw. M. Beltman
Mw. S. Weening
Hr. T. Feijen

Functie in bestuur
voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid

Andere functies
ambtenaar
gepensioneerd
ambtenaar
onderneemster
beheerder stadsboerderij

5.2
Vrijwilligers en stagiaires
Circa 45 vrijwilligers zetten zich in voor de egels. Iedere dag komt er een verzorgingsploeg
naar de opvang. Daarnaast zijn er enkele stageplekken voor scholieren die een
maatschappelijke stage moeten vervullen.

5.3
Verbouwing
In 2017 zijn de oude en kapotte hokken vervangen door nieuwe hokken. We konden
daardoor meer egels opvangen en dat was hard nodig. Bovendien zijn de nieuwe hokken
beter schoon te maken door de vrijwilligers.
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Plannen voor 2018
In 2018 zal de opvang van egels onverminderd doorgaan.
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Financiën
Actie Specsavers
In november 2016 meldde egelopvang zich aan voor de actie van
Specsavers. In de periode november tot 12 december moesten de
aangemelde doelen zoveel mogelijk stemmen verzamelen. De egelopvang
won. Dat betekent dat de egelopvang in 2018 een deel van de verkoop van
2017 van Specsavers Zoetermeer krijgt uitbetaald.
Kleding inzamelen
Via Dierenlot heeft de egelopvang twee kledingcontainers waarin oude kleding en schoeisel
verzameld kan worden. De opbrengst komt ten goede aan de egelopvang.
Adoptie hokken
Het is mogelijk om een hok met egel te adopteren voor een half jaar of een jaar. De adoptant
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krijgt een certificaat en een verhaal over egels en over de egel die op dat moment in het hok
zit. Dit project loopt goed en zal ook in 2018 worden voortgezet.
Statiegeldactie
De statiegeldactie blijft goed lopen. Ook in 2018 kunnen Zoetermeerders hun
statiegeldbonnetjes voor de egelopvang doneren bij diverse supermarkten.
Collecte
Eind augustus/begin september heeft de egelopvang gecollecteerd in Zoetermeer. Dat
leverde een bedrag van € 522,11 op.

7.1
Sponsors en donaties
324 egels verzorgen kost behalve veel tijd ook aardig wat geld. Dankzij de hulp van vele
particulieren, organisaties en bedrijven hoefde de egelopvang geen enkel dier te weigeren
en verleende hulp waar nodig.
Diergeneesmiddelenfabrikant Zoetis verkocht een middel tegen egelteken. Een deel van de
opbrengst schonk Zoetis aan onze egelopvang.

Tourvereniging Zoetermeer organiseerde een fietstocht op 25 mei en doneerde de opbrengst
aan de egelopvang.
Fonds 1818
Ons educatiemateriaal was hard aan vervanging toe. Dankzij Fonds 1818 konden wij ons
nieuw materiaal aanschaffen. Daardoor kunnen wij beter informatie over egels geven. Fonds
1818 droeg ook bij met de actie 50%.. Een vertegenwoordiger van Fonds 1818 zet hier een
egel uit.
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Fonds 1818 sponsorde ook een
deel van de nieuwe hokken die
we dringend nodig hadden.

Stichting Zoetermeerfonds
Dankzij een donatie van de Stichting Zoetermeerfonds konden wij onze educatietuin en vijver verder aankleden.

Tourvereniging Zoetermeer organiseerde een fietstocht op 25 mei (hemelvaartdag) en
doneerde de opbrengst van € 350 aan de egelopvang.

Habo GWW BV heeft ons verzakte straatje geheel belangeloos opnieuw betegeld.
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T-mobile
Dankzij T-mobile mogen we 2 jaar lang gratis bellen en 1 gigabyte aan data per maand gratis
verbruiken. Ook schonk T-mobile gratis een simkaart die geschikt is voor mobiel dataverkeer
en T-mobile neemt ook de aansluitkosten voor haar rekening.

Chaimel Lerou
Chaimel Lerou adopteerde de hokken waar moederegel Fleur met haar jongen in zat. De
kleintjes zijn geboren in de opvang. Chaimel schonk de egelopvang ook nog eens flink wat
voer.

Dierendonaties
In 2017 maakte de egelopvang voor het eerst gebruik van crowdfundingpagina
Dierendonaties. De egelopvang plaatst een verlanglijstje en sympathisanten kunnen een
donatie overmaken. Zodra het benodigde bedrag bij elkaar is, koopt Dierendonaties het
gewenste en laat het bij de opvang bezorgen. Wij hadden voer gevraagd voor jonge en
verzwakte egels.
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Dierenwinkel het Dierenparadijs
Deze dierenwinkel hield een actie voor ons. Ze gaf 10% korting op de aankoop van 3 blikjes
voor de egelopvang en doneerde het vierde blikje.

Dierenboetiek Rokkeveen

Deze dierenwinkel sponsorde onze opvang met een speciale
kerstactie.

Monique de Brabander
schonk de egelopvang geld voor een loeplamp zodat we de huidconditie van de egels beter
kunnen beoordelen. Daarnaast kregen we ook geld voor voer. En omdat Diervoeders ons
korting gaf, konden we onze egels extra verwennen.
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Stichting Dierenlot ondersteunde ons ook in 2017, waardoor we een groot aantal hokken
konden vernieuwen.

Terrabyte sponsorde de site www.egelopvang.nl

Diertotaal Utopia aan de Broekwegzijde verleende korting op de aanschaf van
Igelfutter

Dierenartsenpraktijk de Grauw

Dierenartspraktijk de Grauw verleende korting. Onze egels worden
hier behandeld. De dierenarts staat altijd klaar voor advies.
Daarnaast heeft de praktijk een deel van de opbrengst van de
verkoop van ballen aan onze opvang geschonken.

Gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer kondigde aan dat in 2017 elk kwartaal
kleding zou worden opgehaald en dat de opbrengst aan een
goed doel werd geschonken. De egelopvang was het goede
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doel in het najaar. Begin september kon u uw oude kleding en schoenen laten ophalen. De
opbrengst was maar liefst € 1269.

Jelierse Verzekeringen verstrekt korting op de verzekeringspremie

