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Jaarverslag 2021

Stichting Egelopvang Midden Nederland
Adres: Landweg 3

1276AS Huizen

Telefoonnummer: 035-6468669

Website: www.egelopvangmiddennederland.nl

E-mail: info@egelopvangmiddennederland.nl

KvK registratie: 80168027 

IBAN: NL71 TRIO 0320 1109 82

Voor het brengen van egels vragen wij u om altijd eerst telefonisch contact met de opvang op te 
nemen. Anders komt u misschien voor een gesloten deur te staan. We werken nauw samen met de 
dierenambulances uit de regio. Tussen 20:00 uur en 09:00 uur kunt u contact met hun opnemen.

Het bestuur van de stichting in 2021 bestaat uit Patricia E. Berk (voorzitter), Alexander R. Arts 
(secretaris en penningmeester) en Vera E. Schellekens (algemeen bestuurslid) .

Medewerkers en vervoervrijwilligers in 2021:
Ada van Vliet, Agnes Pap, Agneta Bakker, Alexander Arts, Annabel van Oosterom, Anne Tjebbes, 
Anne-Marie van Spellen, Anita Stok, Arja Das, Babs Adema, Bob Baumann, Brett Schiebergen, Carlina 
Poelstra, Carmen Majoor, Clary Bustraan, Claudia Koster, Cora Buijs, Dagmar Roelofs, Daniëlle Melis, 
Daphne de Ruiter, Denise Ilsar, Dennis Dorst, Dick van den Esschert, Dion van der Veen, Ellen 
Jubbega, Ellen Tieleman, Erik Schaap, Esther van Loo, Eva Weertman, Fleur Willemse, Frances 
Dorren, Francette Heus, Geeske Boot, Gerrit Jan Plaisier, Hanneke Janson, Heleen Striekwold, Hélène 
Grootenhuijs, Helen Hakkenberg, Henrine Barmentlo, Huub Buijs, Irene van Eijk, Irène Storm, 
Iwonna van Halteren, Jan Lovink, Jennifer Ambachtsheer, Jennifer Hagens, Johanna Angenent, Joke 
Laman, Joke Vlaanderen, Jolanda van der Luijtgaarden, Jolanda Bree, Jos Bex, Judit de Vaal, Judith 
Rivière, Juliette Vlierman, Kelvin Blom, Kiara van Sörnsen de Koste, Lida Vermeul, Linda van Slooten, 
Linda Bunschoten, Linda Vogtschmidt, Lisa Brouwer, Lisa de Bruin, Maaike van Lidth de Jeude, Marga 
Braam, Margriet Rebel, Marjan Baatje, Marijke Morreau, Marijke Snelder, Mariska Rebel, Marja 
Hoogenhout, Marlies Nagel, Marlies Willemstein, Melvin ter Wal, Nadia Leeuwin, Nancy Dijkstra, Nel 
Kooij, Patricia Berk, Patrick van Berkum, Patty van Loon, Paula Kipp, Pauline van Dijk, Peter Loos, 
Rachel Tieges, René van Diepen, Renée Lommen, Rick Gotwaldt, Rosemarie van Spellen, Ruud van 
der Wees, Sophie Ligtenstein, Susie van der Linden, Suzan Udo, Tamar de Vries, Tamara Luza, Tanja 
Jaarsveld, Thelma Prosper, Tim Steenman, Vera Schellekens, Walther van Leeuwen, Wendy 
Timmermans, Yvon Achterberg, Yvonne van de Doel, Yvonne van Eekelen

Onze kernactiviteiten zijn het opvangen, (medisch) verzorgen en weer terugplaatsen van egels in de 
natuur. Dit werk wordt uitgevoerd door ongeveer 100 vrijwilligers en 2 parttime medewerkers voor 
de continuïteit. Het bestuur werkt actief mee in de opvang en ontvangt geen enkele vorm van 
vergoeding voor haar werk. Egelopvang Midden Nederland is dus een echte vrijwilligersorganisatie. 
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Van het bestuur
Ons eerste jaar als Stichting Egelopvang Midden Nederland zit erop. Op 1 februari 2021 hebben wij 
het opvanggedeelte overgenomen van Stichting Egelbescherming Nederland. In de aanloop naar die 
datum, hebben we een voor de opvang van egels een geheel nieuwe stichting opgericht: Stichting 
Egelopvang Midden Nederland. Bij deze oprichting kwam veel kijken. Een belangrijke mijlpaal was de 
toekenning van de ANBI-status. 

Toen vervolgens de ontheffing van de Provincie om de ‘beschermde diersoort egel’ te kunnen 
opvangen werd toegekend, konden egels in nood bij ons worden geplaatst. En dat gebeurde in grote 
getalen: 1134 egels vonden een plek bij ons in 2021.

Als kersvers bestuur, moesten wij, Alexander, Vera en Patricia, leren waar elkaars krachten liggen. 
Nu, ruim een jaar verder, hebben wij een goede taakverdeling en een evenwichtige samenwerking. 

Het op orde krijgen van de financiën was en is als wildopvang een belangrijke uitdaging. Wij kregen 
voor een gedeelte steun van Stichting Egelbescherming Nederland, maar we moesten bij het begin 
beginnen met het vinden en donateurs en sponsoren. 

Samen met onze bijna 100 trouwe vrijwilligers zijn wij ons eerste jaar goed doorgekomen. Ruim 
1100 egels in nood vonden een plek in de opvang en passende verzorging. Stagiaires van 
verschillende opleidingen hebben hun weg naar onze opvang gevonden. Zij ontvingen een 
uitgebreid leerprogramma en zorgden voor een fijne ondersteuning van de teams. 

Al met al kijken we terug op een veelbewogen jaar, waarin we zagen hoeveel mensen met de egel 
en met ons opvangwerk begaan zijn. 

In dit jaarverslag lichten we een aantal belangrijke mijlpalen uit het afgelopen jaar nader toe en 
kijken we vooruit naar de komen jaren. 

Graag willen we vanaf deze plek iedereen heel hartelijk bedanken die ons werk voor de egels in 2021 
mogelijk heeft gemaakt. 

Patricia, Vera en Alexander
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Opgevangen egels

In 2021 hebben we 1134 egels 
opgevangen en verzorgd. De conditie van 
de dieren die zijn binnengekomen was 
slechter ten opzichte van vorige jaren. Dit 
komt vermoedelijk door de afname van 
het aantal insecten, hun belangrijkste 
voedingsbron. Daarnaast staat het 
leefgebied van egels onder druk door de 
steeds toenemende bebouwing alsmede 
de verstening en afsluiting van tuinen. 
Gelukkig hebben veel dieren via onze 
opvang  hun weg terug gevonden naar de 
natuur. Maar we spreken wel onze zorgen uit 
over de door ons waargenomen verzwakking 
van de egels die we hebben opgevangen. 

Ons werkgebied is groot. De dieren komen uit 
Gooi- en Vechtstreek, de provincie Flevoland en 
de provincie Utrecht en een klein aantal uit 
Gelderland en overige gebieden. De verdeling 
van de herkomst van de opgevangen egels is 
hieronder weergeven. 

De aantallen verdelen zich niet gelijkmatig over 
het jaar. Onze drukste periode start na half 
september en loopt door tot de eerste week van 
december. In die periode vangen we meer dan 
65% van onze egels op. Dit heeft te maken met 
de nesttijd en de jonge dieren. Niet alleen is dit 
onze drukste tijd qua aantallen. Ook de 
intensiteit van de verzorging is extra hoog. Jonge 
dieren, waarvan de moeder is omgekomen, 
vragen letterlijk dag en nacht verzorging. Een 
hele zware tijd, waarin onze dagleiders en 
verzorgers onder hoge druk staan. Dit jaar 
natuurlijk extra complex door corona en de 
daarmee samenhangende beperkende 
maatregelen. Hoewel we ons op alle mogelijke 
manieren hebben voorbereid op deze drukke 
tijd, was het toch weer een forse uitdaging. We 
zijn dan ook erg trots en opgelucht dat we deze 
tijd met gezamenlijk inzet goed zijn 
doorgekomen.
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Medische verzorging
Onder leiding van ons hoofd medische zaken 
Alexander Arts hebben we, samen met het team 
uit onze opvang, in 2021 het medisch beleid op 
veel vlakken structureel aangepast. Met hulp en 
onder toezicht van dierenarts Lisanne van Roon 
(Dierenartspraktijk de Haardstede in Huizen) en 
Dagmar Roelofs (patholoog anatoom io. bij de 
Universiteit Utrecht faculteit diergeneeskunde) 
hebben we een modernisering doorgevoerd die 
past bij hedendaagse behandelingen in 
dierengeneeskunde. Zo hebben we onder 
andere ingezet op meer diagnostische tests en 
microscopisch onderzoek. Op die manier kunnen 
we in een vroeg stadium een diagnose stellen en 
direct een passende behandeling starten. 

De voornaamste focus is natuurlijk het welzijn 
van het dier. Met een snelle diagnose en een 
treffende behandeling kan zoveel mogelijk 
nodeloos lijden worden voorkomen. Bijkomend 
voordeel is dat de verblijfstijd zo kort mogelijk 
kan worden gehouden. Dit is beter voor de 
dieren en op die manier vinden meer dieren in 
nood een plek bij ons. 

In 2021 hebben we dus geïnvesteerd in het 
ontwikkelen van protocollen, de aanschaf van 
de juiste materialen en medicijnen en, 
vanzelfsprekend het opleiden van onze 
medische mensen. Hoewel dit een continu 
proces is, hebben we wel een belangrijke 
kwaliteitsverbetering bereikt in 2021. Hierop 
kunnen we voortbouwen in de komende jaren. 

Het terugplaatsen in de natuur
Het is voor ons altijd weer een moment voor 
gemengde gevoelens wanneer we de egels hun 
vrijheid geven. Prachtig moment, want daar 
werken we zo hard voor. Maar het gaat altijd 
gepaard met zorgen. Vindt het dier genoeg 
eten? Een veilige schuilplaats? Is hij of zij wel 
veilig voor verkeer, honden, mensen en 
roofdieren? 

De plekken die wij uitkiezen worden zorgvuldig 
gekozen om bovenstaande risico’s zo klein 
mogelijk te houden. Alles om de egel een goede 
kans te geven om te overleven en zich voort te 
planten. De keuze valt op natuurgebieden, met 
veel lage beplanting en voldoende water. Extra 
uitdaging vormen dassen. Een van de weinige 

roofdieren voor wie de egel op het menu staat. 
Grootste gevaar wordt gevormd door verkeer 
en, in toenemende mate, het ontbreken van de 
belangrijkste voedingsbron voor egels: insecten.

Rol van tuinen en tuinhouders
Veelvuldig maken wij gebruik van particuliere 
tuinen die door de tuinhouder zijn uitgerust met 
een egelhuis en een egelvoederhuis. Met hulp 
van deze tuinhouders, kunnen wij ook in het late 
najaar en het vroege voorjaar dieren alvast laten 
wennen aan de natuur. De veelal onervaren, 
jonge dieren krijgen een steuntje in de rug. In de 
tuinen zijn veilige egelhuizen beschikbaar en 
worden de dieren verder ondersteund met 
voedsel in de vorm van kattenvoer. 

Egels die zwanger zijn of verder moeten 
revalideren, worden vaak tijdelijk in afgesloten 
tuinen opgevangen. De uiteindelijke 
bestemming is altijd een leven in vrijheid in de 
natuur. Tuinen dienen slechts als tussenstation.

Het voordeel van werken met tuinen is 
tweeledig. De verder gezonde dieren kunnen 
verwilderen en het geeft ons ook weer de 
ruimte om andere gewonde of zieke egels op te 
vangen.
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Egelhuizen en voederhuizen
Helaas zijn er veel egelhuizen te koop die niet 
geschikt zijn. Ventilatie en formaat zijn vaak 
het probleem. Een nest jonge dieren blijft, 
nadat de moeder hen verlaat na 6 weken, 
gedurende de winter bij elkaar. Dat vraagt om 
ruimte. Onvoldoende geventileerde huizen 
maakt de dieren ziek en zorgt voor nare 
longproblemen. 

Verder moeten wij zeker weten dat het voer 
dat de dieren in een tuin krijgen, niet door 
buurtkatten wordt opgegeten met het risico 
dat onze egels alsnog verhongeren. Reden om 
in 2021 ons eigen XXL egelhuis en een ‘katvrij’ 
voederhuis te ontwikkelen dat wij aan onze 
tuinhouders tegen kostprijs aanbieden. 

Op de achterzijde staat meer uitleg over het zelf inrichten van een egelhuis.

Onze vrijwilligers
Onze opvang zou niet kunnen bestaan zonder 
onze vrijwilligers. Om uiteenlopende redenen 
komen mensen bij ons helpen. De motivatie 
varieert van een bijdrage leveren aan de 
maatschappij, de sociale contacten en 
gezelligheid, nuttig bezig zijn, het vinden van 
een dagbesteding tot een revalidatie op weg 
naar betaald werk. 

De egel verbindt ons allemaal. De eigenzinnige, 
dappere dieren hebben ons hart veroverd. De 
bijzondere dieren hebben onze hulp hard nodig 
en zijn onze hulp meer dan waard. Iedereen is 
welkom. Iedereen is gelijk. We zijn in 2021 
uitgegroeid tot een hechte organisatie met 

slechts één doel: doen wat we kunnen om deze 
dieren te helpen met overleven. Samenwerking 
en elkaar steunen zijn belangrijke pijlers in onze 
cultuur. 

Onze eerste gezamenlijke activiteit als 
Egelopvang Midden Nederland was onze 
‘walking high tea’. We hadden prachtig weer en 
de geslaagde middag bood de mogelijkheid om 
elkaar eens buiten het werk te ontmoeten. 
Omdat we dagelijks met andere teams werken, 
was het gelijk een mooie gelegenheid om 
mensen van de andere teams te ontmoeten en 
te spreken.

Helpt u ook mee?
Word vrijwilliger, tuinhouder of donateur. Uw gebruikte spullen, 
oude kranten en kleding zijn ook meer dan welkom. 

U kunt ons werk en onze egels steunen met een donatie of door 
een van onze egels te adopteren.
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Stagiaires

Diverse MBO en HBO opleidingen leiden jonge 
mensen op tot paraveterinair of tot 
dierverzorger. Wij als SSB erkend leerbedrijf, 
verwelkomen het hele jaar door stagiaires.

Totaal bieden we per jaar ongeveer 15 
stageplekken aan. De begeleiding van onze 
stagiaires nemen we heel serieus. Hun hulp is 
voor ons essentieel. Net zo belangrijk is dat 
deze jonge mensen op weg naar hun toekomst 
zo veel mogelijk bij ons leren. We nemen ze 
mee op alle facetten van onze opvang, voor 
zover passend bij hun opleiding. 
Dierverzorging, managen van een opvang en 
natuurlijk medische zaken. Ook het sociale 
aspect, interactie met collega’s van alle 
leeftijden en achtergronden, is onderdeel van 
hun ontwikkeling. 
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Ook vond ik het interessant om de 
medische kant te zien. Ik heb wondjes 
verzorgen gezien, poepcontrole onder de 
microscoop, algehele controle en 
infuusjes die werden gegeven. De dagen 
vlogen voorbij omdat ik het erg naar mijn  
zin had. Gezellige mensen en er hing een 
leuke sfeer. Ik raad deze stage zeker aan 
omdat je bekender wordt met de egel, je 
veel bezig bent met de egels zelf en 
omdat het er erg gezellig is met iedereen.

Femke

Mijn ervaring als stagiair bij de  
egelopvang

Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn.  
ik had nooit echt een egel gezien en door 
deze stage ben ik bekender met de egel. 
Ik vond het erg leuk om flesjes te geven 
aan de egels en dat je ze vast hield terwijl  
ze aan het drinken waren vond ik altijd 
schattig om te zien. Ook om een egel te 
zien groeien in de weken dat ik stage liep 
was leuk om mee te maken. Zo woog een 
egel 200 gram en na een paar weken zag 
ik de egel groter worden en langzaam 
naar de 500 gram gaan. Dat was mooi 
om mee te maken dat je ziet dat een egel 
goed aankomt en gezond eet. 

Wat ik van deze stage vind/ vond is dat 
er ondanks dat het een hele serieuze 
taak is om de dieren te verzorgen toch 
nog een heel leuk team bijstaat 
waarmee je heel goed kan lachen tussen  
door. Je leert hier alle kneepjes van het 
verzorgen van de egel en je leert ook zelf  
goede verantwoording nemen over 
dingen zien die gezien moeten worden 
zoals afwijkingen bij de dieren. Tijdens 
de stage krijg je ook allerlei medische 
informatie over de dieren dus je leert 
van schoonmaak tot aan het medische 
deel heel veel van deze stage het is een 
aanrader als je een leuke gezellige en 
zeker leerzame stage wilt hebben want 
ik heb echt een top ervaring en een hele 
leuke stage ervoor terug gekregen en 
heb er zeker geen spijt van.

Jeffrey
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Educatie
Voorlichting over egels, vooral aan kinderen, 
diens uitdagingen en de invloed van menselijk 
gedrag, vinden we belangrijk. In een ideale 
samenleving is er ruimte voor mens en 
dier/natuur naast elkaar. De egel is een mooi 
voorbeeld hoe dit zou kunnen. Letterlijk in onze 
achtertuin! Met een aantal aanpassingen 
kunnen egels heel goed in onze tuinen leven. 
Niet alleen is een egel in de tuin een nuttige 
gast, maar ook één waar mensen veel plezier 
aan beleven. Met kleine aanpassingen zoals een 
doorgang van tuin naar tuin, blad laten liggen, 
timing van tuinwerkzaamheden rondom 
winterslaap, ruimte voor insecten en bijvoeren 
in moeilijke tijden, maken egels een goede kans 
om in onze tuinen te overleven.  

Deze boodschap is onderwerp van ons 
voorlichting- en educatieprogramma. In 2021 
hebben we diverse basisscholen, NSO’s en een 
zorgcentrum voor ouderen bezocht. Vast 
onderdeel is de ‘meet & greet’ met een levende 
egel. De mogelijkheid om kinderen fysiek kennis 
te laten maken met levende egels vinden we 
dusdanig belangrijk, dat we dit onder strikte 
voorwaarden organiseren. 

Het Roland Holst college in Hilversum heeft ons 
een plek gegund in hun mooie goede doelen 
programma. Dit gaf ons de kans om middelbare 
scholieren over egels te vertellen. Tijdens dit 
programma kozen veel jongeren ervoor om geld 
voor ons in te zamelen met allerlei creatieve 
acties.

De goede doelen markt bij Roland Holst Zelf gemaakte kaarten verkocht door leerlingen
 

De rol van Stichting DierenLot

Dat Stichting DierenLot opvangcentra 
ondersteunt was ons al bekend. Tenslotte 
hebben wij al een prachtige dierentransporter 
van hen en verdubbelen zij regelmatig donaties. 
Wij durfden alleen maar te dromen over de mate 
waarin DierenLot ons heeft gesteund in 2021. 
Halverwege het jaar hoorden wij dat zij ons een 
Droomcheque zouden toekennen. Een brok in 
onze keel. Met deze financiële impuls was voor 
2021 de ergste financiële stress verlicht. We 
zouden in elk geval voedsel, medicijnen en 
onderdak hebben voor de grote golf van egels 
die wij verwachtten voor ons drukke seizoen. 
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PR en (social) media

Als nieuwe stichting hebben we hard gewerkt aan het opbouwen van onze naamsbekendheid. 
Consequent hebben wij via Facebook en Instagram berichten gedeeld. Gedurende het jaar hebben 
we een mooi aantal trouwe volgers opgebouwd. 

In 2021 zijn items uitgezonden in o.a. het RTL 
nieuws, het jeugdjournaal en het 
kinderprogramma ‘Zin in Z@pp’

Verder zijn artikelen verschenen in diverse 
lokale en landelijke kranten om aandacht te 
vragen voor ons werk en natuurlijk de egels.  
We hebben daarbij ook diverse contacten 
gelegd, die we hopelijk voor toekomstige 
aandacht voor de egel en ons werk kunnen 
inzetten.
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Ambitie voor de komende jaren

Het voortbestaan van wildopvangcentra zoals onze opvang is zeer onzeker. Financieel de eindjes aan 
elkaar knopen is de eerste, terugkerende uitdaging. Er is geld nodig voor voer en medicijnen, maar 
ook voor huur en energiekosten. Hoewel wij als bestuur ook zonder vergoeding werken, is het voor 
de continuïteit noodzakelijk om 1 FTE met voldoende kennis van medische zaken en beheer van de 
opvang in dienst te hebben. 

Gelukkig komen dierenwelzijn en natuur steeds meer op de politieke agenda te staan. Maar subsidie 
voor wildopvangcentra is nog steeds beperkt. Nog altijd zijn wij voor 80% afhankelijk van steun van 
particuliere fondsen en donaties. 

Onze ambities voor de komende 3 jaar zijn dan ook niet hoogdravend: we willen simpelweg 
voortbestaan. 

Om ons voortbestaan te garanderen zullen we nog verder focussen op efficiënte inzet van onze 
beperkte middelen. We richten ons daarbij op de volgende pijlers 

 Blijven investeren in medische kennis om snelle diagnoses en effectieve behandelingen te 
garanderen

 Sturen op een optimale verblijfsduur van egels in de opvang o.m. met behulp van werving 
van nieuwe tuinhouders

 Investeren in naamsbekendheid om voldoende vrijwilligers, donateurs en fondsen te werven

Tevens zullen wij inzetten op financiële stabiliteit en het opbouwen van een veilige reserve. 
De hulp van fondsen, donateurs en donaties is doorslaggevend voor ons voortbestaan. 

Bij  het  opbouwen  van  naamsbekendheid  van  onze  nieuwe 
stichting hopen we ook mensen te enthousiasmeren om ons 
blijvend te steunen als  donateur.  Hierbij  maken we in 2022 
een  begin  met  de  introductie  van  onze  nieuwe  website, 
waarbij  mensen  in  een  paar  klikken  kunnen  doneren, 
adopteren of donateur worden. Social media en traditionele 
media spelen ook een rol in kenbaar maken van ons bestaan 
en in het aandacht vragen voor de egel en het werk dat we 
doen. 

In 2022 willen we ook graag meer samenwerken met andere 
opvangcentra. Op die manier kunnen we kennis uitwisselen en 
misschien samen optrekken waar  het  gaat  om de lobby bij  
overheden en publiciteit. 

Zonder de hulp en steun van onze donateurs, vrijwilligers en 
sponsoren zouden wij ons werk voor deze bijzondere dieren 
niet kunnen doen. Van alle kanten is men bereid gebleken om 
zich op eigen wijze in te zetten voor het welzijn van egels. 

Geadopteerde egel Pjotr
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Onze dank gaat uit naar onze donateurs, adoptanten, tuinhouders en alle mensen die ons op andere 
wijze hebben geholpen.

Zeer  dankbaar  zijn  wij  ook  voor  de  steun  die  we  hebben  mogen  ontvangen  van  de  volgende  
geweldige natuur- en dier gerelateerde fondsen:
Stichting Abri voor Dieren
Stichting Bouwstenen voor Dieren
Dierenbescherming
Stichting DierenLot
Stichting Egelbescherming Nederland
Stichting Gravin van Bylandt 
Lakeland Foundation
Stichting Lameris Foundation
Van Leeuwenburg Stichting
Lush
Turing Foundation 
Stichting Het Waardige Dier
Stichting Wij en de Maatschappij

Een speciale dank aan Stichting Egelbescherming Nederland, die ons niet alleen met raad en daad, 
maar ook financieel heeft bijgestaan.  

Tevens bedanken we de volgende gemeentes en provincies voor hun steun:
 gemeente Almere
 gemeente Blaricum
 gemeente Laren
 gemeente Gooise Meren
 gemeente Hilversum
 gemeente Houten
 gemeente Huizen
 gemeente Wijdemeren
 gemeente Zeist
 Provincie Utrecht
 Provincie Noord-Holland

Graag bedanken wij de volgende sponsoren die ons werk in natura hebben ondersteund. 

Ten slotte bedanken wij de mensen die ons op bijzondere wijze hebben ondersteund met raad en 
daad, hulp en/of spullen: 

 Andre Bloemendal
 Rick Godwaldt
 Johan en Lieke Ruijzendaal
 Apotheek Wassenaar in Huizen
 Dagmar Roelofs
 Lisanne van Roon
 Mary en Henk Wijnhoven
 Unit 14 beveiliging
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