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Samenvatting 

In 2018 kreegegelopvangZoetermeer 310 egels binnen. Het is geen record - dat staat op 324 

egels -, maar we zitten nu wel standaard over de 300 egels heen. Ook in 2018 hadden de 

egels last van een hete, droge zomer. Daardoor konden ze moeilijk aan water en aan 

voedsel komen. Normaal gaan egels bij schemering op voedseljacht, maar met die hitte 

gingen ze ook overdag op pad. Daardoor kwamen ze meer in contact met loslopende 

honden. Het aantal egels dat toegetakeld werd door honden nam dan ook toe. Ook waren er 

meer meldingen van egels die door honger zelfs huizen binnen liepen op zoek naar voedsel  

en water. 

Arme Pebbles met drain en hechtingen na abcessen door 

bijtwonden 

 

 

 

 

 

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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1 Egels in grafieken 

 

 

 

In 2018 heeft de egelopvang 310 egels opgevangen. Gebruikelijk is een aantal tussen de 

150 – 250 dieren. De cijfers spreken voor zich. 
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  2015 2016 2017 2018 

Januari 7 5 7 12 

Februari 4 1 5 4 

Maart 4 4 3 13 

April 12 6 8 6 

Mei 8 13 8 10 

Juni 6 11 13 9 

Juli 5 24 22 53 

Augustus 24 44 44 36 

September 38 69 89 54 

Oktober 78 69 65 66 

November 48 37 43 43 

December 18 26 17 4 

          

Totaal 252 309 324 310 
 
Egels opgevangen jaren 2015 t/m 2018 
 

 

Door de warme zomers is er een verschuiving in de aantallen op te vangen dieren. Juli was 

tot en met 2016 een rustige maand. Vanaf 2016 is het gedaan met de rust voor de 

vrijwilligers. Ook tijdens de vakantieperiode moeten we voldoende verzorgers hebben. In 

2018 was het extra druk omdat wij toen ook egels opvingen voor egelopvang Den Haag. 

Deze opvang was nodig toe aan een verbouwing en wij zouden de enkele egel die hulp 

nodig had er wel bij nemen. Een mens kan zich vergissen...  
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Deze is gemaakt in juni 2019. En geeft een realistischer overzicht van 2018 omdat er bijna 

geen egels van 2018 meer in de opvang waren. 

2  Hulpverlening 

Door de grote droogte konden egels dit jaar moeilijk aan voedsel en water komen. Daarom 

gingen ze ook overdag op zoek en kwamen vaker in de problemen. Ze hadden een grotere 

kans op hondenbeten en er vielen meer verkeersslachtoffers.  

Nellie was geraakt door een grastrimmer en er werd gemeld dat ze een wondje in de nek 

had. Dat bleek fors groter. Gelukkig is ze geheel hersteld en ze heeft haar vrijheid terug. 

  Nellie voor en na de behandeling door de dierenarts 
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Reden ontslag in percentages

Tuinegels Nog in opvang

euthanasie natuurlijke dood
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euthanasie na aankomst
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Poppy kwam met een grote wond eind 2017 binnen. Ook een slachtoffer van een 

grastrimmer. Ze is volledig genezen en in 2018 uitgezet in de natuur.  

 

 

Dit was het enige moederloze nestje in 2018. 

 

Er zijn dit jaar 18 baby’s geboren in de opvang, moeders: Mientje, Lieve, Indy, Claudia en 

Prikkie. 
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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 2018 had de egelopvang klussen voor de NL Doetdag. Dankzij de inspanningen van 

de vrijwilligers zien de educatietuin en vijver en prima uit. 
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Open huis en informatie- en verkoopkraam 

 

 

 

 

 

Op 23 september hadden we Open Huis. Het regende pijpenstelen maar de belangstelling 

was groot.  

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 van gevaren voor egels, zoals bijvoorbeeld het gebruik van netten. 

Ook wordt op instagram leuke foto's en feiten gedeeld. 

 

https://www.facebook.com/egelopvang.zoetermeer/info?tab=page_info
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De grote droogte in de zomer haalde ook de pers. Vrijwilligster Paula stond de Telegraaf te 

woord en heeft in een filmpje verteld hoe de egels te lijden hadden. 

4 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. 

 

 

4.1 Bestuur 

Per 31-12-2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

 Functie in bestuur Andere functies 

Mw. E. Singerling voorzitter  ambtenaar 

Hr. K. Buisman penningmeester gepensioneerd 

Mw. M. Beltman secretaris ambtenaar 

Mw. S. Weening lid onderneemster 

Hr. T. Feijen lid beheerder stadsboerderij 

http://www.egelopvang.nl/zoetermeer/wp-content/uploads/2013/10/Organisatie.jpg
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4.2 Vrijwilligers en stagiaires 

Circa 60 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 Plannen voor 2019 

In 2019 zal de opvang van egels onverminderd doorgaan. Voor egels die slecht tegen het 

verblijf in een kooi kunnen, wil de opvang buitenrennen aanschaffen. 

In een opvang is altijd wat te doen. De vloer in de ruimte voor schimmel- en schurftegels is 

aan vervanging toe. We plannen dit voor 2019 in. 

6 Financiën 

Actie Specsavers 

In 2018 overhandigden Kim en Alexandra van Specsavers Zoetermeer een 

cheque. Het is een geweldig bedrag geworden: € 1404,45. Iedereen die 

onze egels heeft gesteund willen wij heel hartelijk bedanken. Met dit bedrag 

kunnen wij weer heel veel egels helpen. 

 

Zoetis 

Diergeneesmiddelenfabrikant Zoetis verraste ons ook in 2018 met een geweldig bedrag van 

maar liefst € 2.000.  

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. Na een aarzelend 

begin, worden nu flinke hoeveelheden ingezameld. 

Adoptie hokken 

Het is mogelijk om een hok met egel te adopteren voor een half jaar of een jaar. De adoptant 

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 2019 worden voortgezet. 

Statiegeldactie 

De statiegeldactie blijft goed lopen. Ook in 2019 kunnen Zoetermeerders hun 

statiegeldbonnetjes voor de egelopvang doneren bij diverse supermarkten. 

Collecte 

De opbrengst van de jaarlijkse collecte in 2018 was € 602,55. Iedereen die heeft gedoneerd: 

hartelijk dank. Met dit bedrag kunnen we weer heel veel egels van voer, medicijnen etc. 

voorzien. 
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Toervereniging’77 Zoetermeer 

De opbrengst van de Goede Doelen Tocht van Toervereniging ’77 Zoetermeer welke op 
Hemelvaartsdag 10 mei is gereden heeft het prachtige bedrag van € 300,00 opgeleverd.  

Dierendonaties 

Het project Dierendonaties voor de 4 dozen Convalescence Support was al binnen een paar 

dagen volgestort. Met dank aan iedereen die gedoneerd heeft. Onze egels hebben weer 

voldoende speciale voeding om aan te sterken. Er was zelfs meer gedoneerd en we hebben 

nog 6 voedingspuitjes erbij gekregen. Iedereen hartelijk dank namens onze egels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stichting Dierenlot ondersteunde ons ook in 2018.   

 

 

Terrabyte sponsorde de site www.egelopvang.nl 

 

 

Diertotaal Utopia aan de Broekwegzijde verleende korting op de aanschaf 

van Igelfutter 

 

http://www.egelopvang.nl/
http://www.dierenloterij.nl/
http://www.terrabyte.nl/
http://www.diertotaalutopia.nl/
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Dierenartsenpraktijk de Grauw 

 

Dierenartspraktijk de Grauw verleende korting. Onze egels 

worden hier behandeld. De dierenarts staat altijd klaar voor 

advies. 

 

 

Gemeente Zoetermeer 

In 2018 heeft Gemeente Zoetermeer ons pand van een nieuwe muur aan de achterkant 

voorzien. 

Polikliniek de Blaak 

Met de donatie van een Olympus 

Microscoop helpt Polikliniek de Blaak de 

Egelopvang Zoetermeer om 

mestonderzoek te doen bij nieuw 

binnengebrachte egels. Met dit 

mestonderzoek kan een diagnose gesteld 

worden van de ziekte van de egel en de 

eventuele behandeling. Bij Polikliniek de 

Blaak zetten ze zich al bijna 30 jaar in voor 

de gezondheid van hun patiënten en ze 

vinden het bijzonder leuk dat ze nu ook een 

kleine bijdrage kunnen doen aan de 

gezondheid van de egels. 

 

 

Jelierse Verzekeringen verstrekt korting op de verzekeringspremie 

 

 

Sponsorkliks 

Wanneer u op de button op de website of facebook klikt komt u op een site waar meer dan 
400 winkels staan vermeld. Denk aan Bol.com, Zalando, HEMA, Fonq.nl etc., maar ook aan 
Thuisbezorgd voor de pizza’s die u bestelt. 
Van elke aankoop die u via Sponsorklik doet doet ontvangt de Egelopvang een bepaald 
percentage van het aankoopbedrag. Goed voor de egeltjes! 
 

 

 

http://www.egelopvang.nl/zoetermeer/wp-content/uploads/2013/10/jelierse.gif
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Autobedrijf van der Linden 

Jan van Doeland van autobedrijf Van der Linden Groep heeft 2 magneetstickers met ons logo 

gesponsord. Hartelijk dank :-) De stickers zijn makkelijk aan te brengen en weer te verwijderen. 

Zijn wij weer een stukje herkenbaarder als we egels gaan uitzetten of ophalen. 

 

 

 

Ultimate 

Een anonieme donateur schonk de egelopvang enkele blouses. Ultimate bedrukte ze gratis 

met ons logo. De opvang is nu duidelijk herkenbaar op markten en presentaties. 

 


