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Samenvatting
In 2019 kreeg vierden we ons 25-jarig jubileum en we hadden tevens een record aantal
egels in de opvang. Maar liefst 389 egels hebben we ontvangen. We zitten nu definitief
standaard over de 300 egels heen. Ook in 2019 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. Er waren
meer meldingen van egels die bijna verdronken waren in hun zoektocht naar water.We
hebben ook veel egels binnen gekregen die toch melk te drinken hadden gehad. Op de
website, facebook en in de krant hebben we daartegen weer waarschuwingen geplaatst.

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 2019 heeft de egelopvang 389 egels opgevangen. Gebruikelijk is een aantal rond de 300
dieren. Onderstaande grafiek laat zien dat het vanaf augustus al flink drukker was dan in
voorgaande jaren. Bovendien kwam door het warme weer ook in de traditionele
winterslaapmaanden november en december een ongekend aantal wakkere egels binnen.
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Het grote aantal egels legt ook veel meer druk op de vrijwilligers. Gelukkig konden we ook een aantal
nieuwe vrijwilligers aantrekken. Soms namen de zittende vrijwilligers familieleden mee. Dankzij de
gezamenlijke inspanningen lukt het om alle dieren de benodigde zorg te bieden.

Binnengekomen egels 2019 per gewicht in grammen
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2 Hulpverlening

Het was een uitzonderlijk vruchtbaar egeljaar, althans bij onze egelopvang. We veranderden
in hoog tempo in een kraamkliniek. Egelmoeder Julia opende eind juli met 3 gezonde
kinderen en daarna volgden Molly, Kate, Alisa, Maggie, Bonnie en Fion. Fion was helemaal
een verassing want die stond te boek als mannetje. Behalve de baby’s die in de opvang
werden geboren kwamen er ook de gezinnen van Abercrombie, Geertje en Vanessa binnen,
plus twee drielingen en een vijfling! In totaal 51 baby’s! Daarnaast kregen we ook een aantal
baby’s binnen zonder moeder.
De egelopvang startte een crowdfunding actie voor een couveuse. Dankzij de gulle gaven
was het benodigde bedrag in korte tijd binnen en kon de couveuse worden aangeschaft. Net
op tijd om een moederloze vijfling laten herstellen in de couveuse.

Onderstaand artikeltje hebben we op de website geplaatst en op facebook omdat het nog al
te vaak voorkomt dat egels alsnog overlijden doordat ze te snel of te veel voeding krijgen van
vinders.
Eerst water de rest komt later
Afgelopen jaar hebben we ook een aantal uitgemergelde egels binnen gekregen. Vinders
zijn gauw geneigd om het dier een flinke bak voer voor te zetten. Na een lange periode van
ontberingen, kan zijn maagje niet zoveel voedsel aan. Dat kan de egel fataal worden. Zo’n
egel moet vooral water (géén melk) hebben.
Daarna krijgt hij kleine beetje vloeibaar voer en wordt hij langzaam overgewend aan zijn
normale dieet.
Nog een bijzondere egel
Egel Kroosje werd net op tijd uit een vijver vol Kroos gevist. Het was nog knap dat de
mensen hem zagen.
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Uitzetten
In april is de grote uittocht begonnen, er zijn in deze maand 31 egels uitgezet.

.
Florian en Lucky

Burgemeester Charlie Aptroot reikte aan twee vrijwilligers van
het eerste uur een lintje uit. Tijdens de rondleiding door de
opvang liet hij weten het leuk te vinden als er een egel naar
hem vernoemd zou worden.

Die wens ging in vervulling en toen egel Charlie de opvang mocht verlaten, wilde zijn
naamgenoot hem ook zijn vrijheid terug geven.
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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 2019 had de egelopvang klussen voor de NL Doetdag.

De dag begon slecht met regen
en harde wind. Gelukkig hield het
rond 10 uur wel op met regenen.
Nadat de NLDoet vrijwilligers
koffie met iets lekkers hadden
gekregen gingen we met z’n
tienen aan de slag. De egeltuin
kreeg een schoonmaakbeurt en er moesten heel veel nieuwe planten in de grond. De vijver
moest schoongemaakt en kreeg een nieuw fonteintje en planten en de takkenrill moest weer
opgehoogd worden. Ook de plantenbakken werden voorzien van nieuwe plantjes.
Halverwege de middag zag de tuin er weer prima uit en gingen de vrijwilligers met een
aandenken aan deze dag, weer naar huis. Het was ondanks de kou een zeer geslaagde dag.
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Open huis en 25- jarig bestaan egelopvang
Op zondag 23 juni was het feest op de Stadsboerderij het Buitenbeest. We hebben daar ons
25-jarig bestaan gevierd. Het was een gezellige dag op een hele mooie locatie maar door de
hitte (29 graden) was het niet al te druk. De kinderen lieten zich echter niet weerhouden door
de hitte en hebben zich vermaakt met leuke activiteiten.
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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 facebookpaginahttps://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.
Egelopvang Zoetermeer

Artikel op facebook

1,8 d. vinden dit leuk · Non-profitorganisatie
15 jan. · · …Heeft u een afgesloten, groene tuin in Zoetermeer of omgeving? Vindt u het leuk om een

egel een tijdje onderdak te verlenen? Mail dan naar info@egelopvang.nl

7272
10 opmerkingen35 keer gedeeld

Artikel op facebook
Ook wordt op instagram leuke foto's en feiten gedeeld.
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.
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4.1
Bestuur
Per 31-12-2019 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

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 2020
In 2020 zal de opvang van egels onverminderd doorgaan.
6
Financiën
Op de crowdfundingpagina van Dierendonaties kon u geld storten voor buitenrennen
voor onze egels. En dat deed u massaal. Binnen 4 dagen was het geld binnen. Top! De
rennen zijn in elkaar gezet. We zijn nu aan het inrichten en dan kunnen de egels naar
buiten. Intratuin verleende spontaan 10% korting op planten en grond.
Bedankt, DierenDonatie.nl en Intratuin, maar vooral alle dierenvrienden die dit project
mogelijk maakten
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Crowdfunding couveuse

De prijs hiervoor bedroeg € 599.
Fonds 1818 en Provincie Zuid Holland droegen ook een steentje bij. De crowdfunding was
een groot succes. De egelweesjes hebben er dankbaar gebruik van gemaakt.
Kleding inzamelen
Via Dierenlot heeft de egelopvangtwee 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 2020 worden voortgezet.
Statiegeldactie
De statiegeldactie blijft goed lopen. Ook in 2020 kunnen Zoetermeerders hun
statiegeldbonnetjes voor de egelopvang doneren bij diverse supermarkten.
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Collecte
De jaarlijkse collecte voor de egels heeft het geweldige bedrag van € 932,13 opgeleverd.
Iedereen die met gulle hand heeft gedoneerd: hartelijk dank hiervoor. Dierenarts de Grauw
heeft de inhoud van de bus die op de balie bij de praktijk staat verdubbeld. Hiervoor onze
hartelijke dank. De bus blijft hier nu permanent staan.

Stichting Dierenlot ondersteunde ons ook in 2019. Dit keer maakte Dierenlot
de broodnodige verbouwing van het verblijf van de schimmelegels mogelijk.

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.

Scholte Verhuisgroep Euromovers
In de schimmelhoek van de Egelopvang heeft een kleine verbouwing plaats gevonden. Voor de
verbouwing moest deze ruimte leeggehaald worden. De tafels, kasten en egelhokken zijn voor
aanvang van de verbouwing door de verhuizers van Scholte Verhuisgroep Euromovers tijdelijk
opgeslagen in de opslagruimte op het parkeerterrein van de Egelopvang. De verbouwing is voorbij en
alle kasten, hokken etc. konden dus weer terug naar de verbouwde ruimte. Met dank aan de
verhuizers van Scholte Verhuisgroep Euromovers zijn al deze spullen vandaag snel en probleemloos
weer terug verhuisd.
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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!

