
Jaarverslag 2020   Egelbescherming en Eekhoornopvang Nederland 1

Egelbescherming en Eekhoornopvang Nederland

Jaarverslag 2020                              
 Jaargang 24

Egelbescherming en Eekhoornopvang Nederland



2 Egelbescherming en Eekhoornopvang Nederland   Jaarverslag 2020 

Egelbescherming en Eekhoornopvang Nederland

Egel in nood? Neem contact op met de dichtsbijzijnde opvang of dierenambulance. 
Adressen en informatie per diersoort vindt u op www.toekomstvoordieren.nl.

Organisatie:  

Bestuur: 
Het bestuur werd aan het eind van het verslagjaar gevormd door: 
mw. J.J. Kleve (voorzitter), dhr. drs. C.E.J. Veerman (penningmeester), mw. M. Bakkenhoven (secretaris)  

Medewerkers en vervoersvrijwilligers: 
Eind 2020 waren de volgende 104 medewerkers en vervoersvrijwilligers actief voor de opvang: 

Y. Achterberg, R. Adriaens, M. Altenburg, S. Althuyzen, J. Appel, A. Arts, M.M.J.M. Bakkenhoven, A.M. Bakker, H. Barmentlo - van Soest, 
B. Baumann, P. Berk, P. van Berkum, S. Beukema, I. Blonk, G. van den Boom - Korst, G. Boot, M.C.M. Braam, J. Bree, 
M. Brouwenstijn - Engers, C. Bustraan, A.C.J. Das-Fey, M. van Dijk, P. van Dijk, B.J.M. Dijkman, N. Dijkstra, F.A.A. Dorren-Beentjes, 
A. van Empel - Stam, D. van der Endt, D. van den Esschert, F. Funk, R. Godwaldt, D. de Gooijer, A. Goos, L. Gottenbos, 
H.I. Grootenhuijs-Korthals Altes, I.S. van Halteren-Cupial, G. Heijnen, E. Hensing, F.J. Heus, M. Hoogenhout, D. Ilsar, 
I. Jacobs van den Hof, H. Janson, M. Janssen, E. Jubbega-Duiker, T. van Keulen - Renkema, S. Kiers, J.J. Kleve, R. Klop, N. Kooij, 
K.R.A. Koopmans, C. Koster, A. Kruyff, E. van Laatum, J. Laman, H.W.W. van Leeuwen, N. Leeuwin, J. vd Linden v. Sprankhuizen, R. Lommen, 
E. van Loo, J.P.M. Lovink, T. Luza, D. Melis, A. Moolenaar, K. Mulder, K.E. Naberman, M. Nagel, P.L. van Oversteeg, A. Pap, G.J.A. Plaisier, 
C. Poelstra, N. Portier, M. Rebel, M. Rebel, J. Rivière, D. Roelofs, D. de Ruijter, V. Schellekens, P. Schmidt, M. Snelder-Puijk, A.M. van Spellen, 
I. Storm, R. Tanck, R. Tieges, E. Tieleman, A. Tjebbes-Hamilton, S. Tol, S. Udo, D. van der Veen, A.M.M. Veerman, L. Vermeul, E. Vermeulen, 
J.E. Visser, J. Vlaanderen, J. Vlierman, A. Van de Vliet, M. van Vogelpoel, L. Vorderhake, P. Vosters, M. Ter Wal, A. Weertman, E. Weertman, 
R. van der Wees, F. Willemse, D. van der Winden

In ruim 200 tuinen van particulieren krijgen de dieren de kans om buiten te revalideren en met een steuntje in de rug weer terug in de 
natuur te keren. 

Medische ondersteuning:  
Dierenartsen en dierenartsassistentes van de volgende dierenklinieken werken met ons samen: Dierenkliniek De Haardstede te Huizen, 
Dierenartsen Amstel, Vecht en Venen, Sterkliniek Dierenartsen Naarden-Bussum en Dierenartsenpraktijk Muiden.  

Erkend leerbedrijf
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven,   
erkend leerbedrijf voor beroepsonderwijs. Zie www.s-bb.nl en voor het vinden van een 
stageplek www.stagemarkt.nl. Leerbedrijf ID 100200935 Crebonummer 25446.  

ANBI  Goede Doelen Status,   
beide stichtingen zijn erkende goede doelen. Zie www.anbi.nl  

Bent u verhuisd?
Graag ontvangen wij uw nieuwe adresgegevens zodat u ook in de toekomst onze nieuwsbrieven kunt blijven ontvangen.

Foto’s: Copyright Egelbescherming en Eekhoornopvang, Johnny Kääpä, Lars Karlsson, Lotte Geusebroek, Bernd Damme, 
Lonneke Grimbergen, Evie van Roessel

Website:   
E-mailadres:   
Banknummers:    

KvK:
Postadres:   Bijenmeent 134, 1218 GK  Hilversum      
Telefoonnummer: 06-188 19 576    

Egelbescherming:
www.egelbescherming.nl 
info@egelbescherming.nl 
NL22 INGB 0007 6201 38
NL64 SNSB 0785 5197 50
Noordwest 41195062

Eekhoornopvang:
www.eekhoornopvang.nl 
info@eekhoornopvang.nl 
NL42 INGB 0000 3435 17
NL18 SNSB 0785 5007 90
Noordwest 41185876 
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Voorwoord

2020 was een schrikkeljaar!

Voor iedereen zal 2020 meer dan een verrassend jaar zijn geweest. Veel 
minder contact met je naasten, van thuiswerken tot geen werk, verliezen 
werden op zowel emotioneel als materieel gebied geleden. Wij hopen van 
harte dat u er toch redelijk goed doorheen gekomen bent!

Voor de dieren was het helaas ook een heel zwaar jaar. Mensen trokken 
massaal de natuur in, waardoor de natuur overbelast werd en vele dieren en 
nesten verstoord werden. Ook de verhoogde activiteit in de tuinen zorgde 
ervoor dat meer bomen met nesten werden omgehakt. Ook werden veel 
frustraties botgevierd op de dieren. Huisdieren werden op grote schaal 
mishandeld, maar er werden ook egels met stoeptegels doodgeslagen 
en mishandeld! Daarbovenop brak de Egelziekte 2020 uit, waardoor de 
egelstand nog verder achteruitgegaan is.

Door de uitbraak van COVID-19 kwam er veel minder geld binnen. Geen activiteiten en bijna geen donaties als een 
dier aangeboden werd omdat deze bij de deur afgeleverd moest worden. Wel kwamen er maar liefst 25% meer 
dieren binnen waardoor de kosten stegen. Door de uitval van vrijwilligers die tot de kwetsbare groepen behoren 
en de uitbraak van de Egelziekte 2020, liepen de personeelskosten enorm op. Hartverwarmend om daarentegen te 
zien dat ons team zich enorm heeft ingezet. Ondanks de kleine ruimte waarin wij ons moeten bewegen, kwamen 
de vrijwilligers en medewerkers trouw en enthousiast. Daarom hebben wij geen dier hoeven te weigeren en zelfs 
dieren uit overbelast Gelderlandop kunnen opnemen en is de opvang het hele jaar open gebleven. Hulde aan zo 
een geweldig team!

Bij de uitbraak van de Egelziekte 2020 kregen we gelukkig enorme hulp en steun van de gemeente Almere en 
stichting DierenLot. Onze acties werden massaal gesteund en diverse mensen startte een eigen actie op. Extra 
steun kwam uit een onverwachtste hoek! Bas Smit, influencer, startte een mooie actie, waardoor er erg veel egels 
geadopteerd zijn en wij extra geld binnen kregen. 

Voor 2021 ligt de uitdaging om voldoende gelden 
te genereren weer helemaal open. Wij hopen dat 
wij op uw hulp mogen blijven rekenen, want zonder 
uw steun kunnen wij de egels en de eekhoorns 
niet blijven helpen. 2021 wordt sowieso een jaar 
met grote uitdagingen, u leest er alles over in dit 
jaarverslag.
Wij waarderen uw steun en hulp enorm en staan ook 
altijd open voor positieve en negatieve kritiek. U kunt 
ons bereiken per e-mail op: info@egelbescherming.nl 
of telefonisch op 06-188 19 576. 
Wij hopen dat in 2022 weer een Open Dag 
gerealiseerd kan worden en wij u dan gezond en wel 
weer mogen begroeten aan de Landweg 3 te Huizen.

Met een warme diervriendelijke groet,

Jenny Kleve
Voorzitter
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2020 in eekhoornsprongen

In de vele jaren dat de Egelbescherming en de Eekhoornopvang al bestaan, hebben we 
nog nooit zo een hectisch jaar meegemaakt. Er was dan ook oprechte opluchting toen 
het drukke seizoen op het einde liep en we voor ons gevoel weer konden uitademen. 
Voor veel mensen was 2020 gedwongen thuiswerken of thuisblijven, voor ons was het 
een extreem druk jaar. De druk op het gehele team lag enorm hoog en voor de dieren 
was het ook een slecht jaar te noemen.

Uitbraak COVID-19 

COVID-19 zorgde voor een groot 
aantal problemen waar wij al snel 
tegenaan liepen. De dierenruimtes 
en werkruimtes zijn niet groot en 
1½ meter afstand houden was te 
vergelijken in een supermarkt: 
mensen moesten zich tegen de muren 
drukken om nog enigszins afstand te 
kunnen houden. Een groep kwetsbare 
vrijwilligers viel uit en tijdens de eerste 
lockdown vielen ook de stageperiodes 
uit, waardoor wij zwaar onderbemand 
raakten. Alleen door het inzetten van 
extra betaald personeel konden wij de 
opvang nog draaiende houden.

Aantal egels

V M Totaal

540 486 1026

Egels per maand
Januari 17
Februari 15
Maart 26
April 44
Mei 58
Juni 58
Juli 82
augustus 154
September 185
Oktober 187
November 136
December 64

Totaal 1026
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Egelziekte 2020

Eind april verschenen de eerste berichten in België dat er een onbekende 
besmettelijke ziekte onder egels was uitgebroken. Al gauw werd duidelijk dat 
deze ziekte ook al in het zuiden van Nederland heerste en snel verder optrok. 
De ziekte is tot midden Nederland opgerukt voordat het aantal besmettingen 
gestaag afnam en in het najaar beperkt bleef tot meldingen uit Gelderland.

Symptomen:
• plekken/abcessen/wonden op voorhoofd, neus, oren, ogen en kaak komen 

het meeste voor;
• plekken/abcessen/wonden op voor- en achterpoten komen ook vaak voor.
Daarnaast komen in mindere mate de volgende symptomen voor:
• verdikte tong;
• abcessen/ontstekingen over het hele lichaam;
• benauwdheid;
• neusontstekingen;
• aangetaste tenen.

Overzicht herkomst egels:
Amsterdam, Weesp e.o. 15

Almere e.o. 190

BEL-gemeenten 76

Gooise Meren 107

Hilversum 94

Huizen 67

Provincie Utrecht 420

Wijdemeren 41

Gelderland 15

Overig 1

Totaal 1026

Egels
Volwassen 405

Jongen 289

Baby 332

Totaal 1026

Overleden 262

Geëuthanaseerd 227

Uitgezet 403

Aanwezig op 31-12 134
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Quarantaine

Om de omvang van de verspreiding te beperken was het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk een aparte grote 
quarantaineruimte in te richten waar de egels die nog in het beginstadium verkeerden, te kunnen behandelen. 

Dankzij de enorme bijdrage en inzet 
van de gemeente Almere en stichting 
DierenLot konden wij dat zeer snel 
realiseren. De quarantaine heeft 
optimaal gedraaid en ligt nu vol met 
egels in winterslaap.

Naar verwachting zal deze ziekte weer 
oplaaien in het voorjaar. In het najaar 
is de ziekte bijna geheel verdwenen. 
Helaas zijn de eerste meldingen met 
mogelijk besmette gevallen dit jaar 
alweer binnengekomen. Wij houden u 
via onze website en social media op de 
hoogte.

Werkgroep Egelziekte 2020

Egelbescherming Nederland heeft direct contact gezocht 
met de Universiteit van Antwerpen, waar ze al gestart 
waren met een onderzoek naar deze onbekende ziekte. 
Vervolgens heeft Egelbescherming Nederland de 
Werkgroep Egelziekte 2020 opgericht in samenwerking 
met het DWHC (Dutch Wildlife Health Centre), het 
RIVM, de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 
van Utrecht, de Universiteit van Gent en de dierenartsen die bij het onderzoek betrokken zijn. Ondanks de zeer 

beperkte middelen is er op een aantal overleden dieren sectie verricht en 
hebben we een aantal oorzaken kunnen uitsluiten. Zoals COVID-19 waar 
veel mensen bang voor waren. De agressieve verspreiding van deze ziekte 
nam in de zomer steeds verder af en nu is het wachten of deze ziekte in 
het voorjaar weer opduikt.
Wij blijven zeer alert en zullen bij de eerste 
meldingen de Werkgroep weer activeren zodat 
alle informatie verzameld en gedeeld kan 

blijven worden met de universiteiten in Nederland, België en Duitsland. 
Alle opvangcentra en dierenambulances zijn geïnformeerd over de maatregelen die 
zij moeten nemen. Daarnaast zijn er gelukkig ook positieve berichten te melden. Er is 
een goede behandelingsmethode ontwikkeld voor de besmette egels die nog in het 
beginstadium zijn. Helaas kunnen wij de zwaar aangetaste egels niet redden.
Natuurlijk hopen wij ook dat de oorzaak gevonden gaat worden zodat er misschien zelfs 
een vaccin ontwikkeld kan worden, maar de onderzoekers, pathologen en dierenartsen 
geven allen aan dat dit nog een lange weg zal zijn. 

Meer informatie over de Egelziekte 2020 vindt u op onze website: www.egelbescherming.nl/egelziekte-2020
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Tot diep in oktober 
2020 jonge eekhoorns!

Eekhoorns planten zich heel 
vroeg in het jaar voort. Eind 
februari tot april werpen zij 
hun eerste nest jongen. Vanaf mei tot juli volgt snel daarop de tweede 
worp. Elk jaar komen daarna nog druppelgewijs meldingen van late 
nesten binnen die ook vaak in de problemen komen. Dit jaar was extra 
druk: tot diep in oktober kwamen er wekelijks nog jonge eekhoorns 
binnen. Een heel intensief jaar want dat betekent dat er bijna 9 maanden 
lang jonge eekhoorns geflest moesten worden. Dat wordt gelukkig 
liefdevol gedaan door Brigitte in Lunteren en Ada in Hilversum.

De vervoersvrijwilligers 
verrichten ook geweldig werk. 
Dierenambulances rijden niet buiten 
hun werkgebied en dat betekent dat 
eekhoorns niet opgehaald worden. 

Gelukkig rijden onze vervoersvrijwilligers wel grote afstanden om deze dieren 
op te halen. Eekhoorns, vooral de volwassen dieren, zijn zeer stressgevoelig. 

Daarom is het belangrijk dat de dieren bij 
voorkeur door dezelfde persoon worden 
verzorgd en behandeld. 

Eekhoorns
Totaal 139

Overleden 50

Uitgezet 51

Aanwezig op 31-12 38

Herkomst per maand
Januari 0
Februari 2
Maart 13
April 27
Mei 14
Juni 18
Juli 19
Augustus 19
September 18
Oktober 7
November 1
December 1

Totaal 139

Uitzonderlijk druk jaar

Er kwamen maar liefst 25% meer egels en eekhoorns bij ons en 
Lunteren binnen. Onze vervoersvrijwilligers reden af en aan om de 
eekhoorns naar Brigitte in Lunteren te brengen en de egelopvang lag 
ook helemaal vol. Dankzij de quarantaine konden wij meer egels in 
het najaar opvangen, anders hadden wij egels moeten weigeren wat 
op vele plekken in Nederland gebeurd is. Uit Gelderland hebben wij 
nog zoveel mogelijk egels opgehaald en opgenomen, maar ook bij ons 
geldt dat vol een keer vol is. Schrijnend als je egels moet weigeren.

Verslaggeving 2020
Overzicht herkomst eekhoorns:
Groningen 0

Friesland 0
Drenthe 0
Overijssel 2
Gelderland 70
Flevoland 1
Utrecht 35
Noord-Holland 19
Zuid-Holland 6
Zeeland 0
Noord-Brabant 4
Limburg 0
Buitenland 2

Totaal 139



8 Egelbescherming en Eekhoornopvang Nederland   Jaarverslag 2020 

Egelbescherming en Eekhoornopvang Nederland
Verslaggeving 2020

Noodacties

De oproepen via onze social media, nieuwsbrieven en e-mails hadden veel respons. 
De verdubbelaars van DierenLot, de noodactie voor de quarantaine, de Christmas 
Challenge hebben ons op twee manieren geholpen. Natuurlijk financieel, maar vooral belangrijk om ons gesteund 
en gezien te voelen. Wij willen iedereen danken voor hun steun en aandacht!

         Bas Smit, getrouwd met Nicolette van Dam, influencer in Nederland, raakte in de ban
van de egels toen hij hoorde dat het opruimen van zijn tuin slecht is voor het wildlife dat 
daar moet overwinteren. Hij kwam bij de Egelbescherming Nederland terecht en leerde 

wat je kan doen voor egels in je eigen omgeving. Met de adoptie van Bertje, één van de 
duizend egels die bij de Egelbescherming zijn binnengekomen, startte hij een fantastische 
actie! Een paar honderd egels werden hierdoor geadopteerd. Door de uitbraak van 
COVID-19 hadden wij een financieel zeer zwaar jaar, met minder inkomsten en meer egels 
en dankzij deze actie konden wij een gedeelte van de verliezen opvangen. 

 Wilt u ons ook steunen? Kijk op onze webshop: www.egelbescherming.nl/shop

Egelliefde bij Bas Smit

Schenkingen in natura

Bij de opvangcentra worden regelmatig pakketten afgeleverd van mensen die ons een warm hart toedragen. De 
inhoud varieert van: 

• huishoudelijke artikelen;
• koffie, thee en iets lekkers voor de vrijwilligers;
• kranten;
• handdoeken;
• noten voor de eekhoorns;
• blikvoer en kattenbrokjes voor de egels;
• Douwe Egberts punten;
• kantoorartikelen;
• er zijn ook heel veel slaapzakken voor egels en eekhoorns gemaakt en gedoneerd.

Deze dozen vormen elke keer weer een verassing en worden met veel enthousiasme uitgepakt. Onze hartelijke 
dank daarvoor!

Hulptroepen Alliantie in actie voor de egels

Hulptroepen Alliantie levert persoonlijke beschermingsmiddelen. Bernd Damme, de 
oprichter, hoorde van de Egelziekte 2020, onze oproep voor beschermingsmaterialen 
en de extra maatregelen die wij moesten nemen door COVID-19. Zij hebben aan ons 
een grote lading beschermingsmaterialen geschonken, waardoor wij veilig voor mens 
en dier ons werk konden blijven voortzetten in deze moeilijke tijden. Enorm verrast en 
geholpen waren wij hierdoor! 
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Christmas Challenge – Doneer een slaapzak

In december organiseert DierenLot elk jaar de Christmas Challenge. Door het 
organiseren van een actie, kan je in aanmerking komen voor de verdubbelaar 
die DierenLot beschikbaar stelt, tot maximaal € 2.500,- . 

Voor zowel de egels als de eekhoorns maken wij gebruik van fleecezakken.
De eekhoorns gebruiken de fleecezakken als slaapzak. Zowel de zeer jonge 
egels als de zieke en gewonde egels gebruiken deze zakken als warmtebron, 
waarin de wonden ook schoon blijven.  

De actie stond in het teken van meer fleecezakken. Het heeft ons uiteindelijk 
€ 5.295,- opgeleverd. Fantastisch resultaat!

Wildlife tekening door Lonneke Grimbergen Art

Lonneke Grimbergen tekent zeer 
natuurgetrouw, zowel wildlife als 
huisdieren. We waren zeer 
enthousiast toen ze toestemde om 
voor ons een prachtige egeltekening 
te maken. Deze tekening gebruiken 
wij als bedankkaart en bij andere 
acties. 

Acties

Spontaan zijn verschillende 
mensen acties voor de 
Egelbescherming en de 
Eekhoornopvang gestart en dit 
varieerde van inzamelingsacties 
voor verjaardagen of feestdagen, 
statiegeldacties door kinderen 
opgezet waarbij de winst naar de 
dieren ging tot schoolacties. In 
een tijd van overdaad schenken 
steeds meer mensen hun 
cadeaugeld aan een goed doel. 

Lonneke Grimbergen Art 
Drawing with a mission - Supporting nature and animal welfare with green art.

Na enkele dagen stond de teller al 
op € 2.155,-

Hartverwarmend was de oproep  
bij het overlijden van een egelfan 
om in plaats van bloemen een 
bijdrage aan de Egelbescherming 
te doen. Mede dankzij deze 
bijzondere bijdragen wordt ons 
werk letterlijk en figuurlijk lichter 
gemaakt!

“Hallo lieve egels!

Wij hebben een mooi bedrag voor jullie 
opgehaald, zodat er goed voor jullie 
gezorgd kan worden.

Liefs van juf Daniëlle en groep 4a van 
O.d.s. De Bergse Zonnebloem”
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Een nieuw jaar, een nieuwe start….

De taken van de Egelbescherming Nederland (EBN) 
zijn de afgelopen jaren enorm uitgebreid. Zijn wij 
ooit begonnen met het opvangen, medisch verzorgen 
en terugplaatsen van gewonde, zieke en verweesde 
dieren, dat is anno 2021 enorm uitgebreid met:

1. Biodiversiteit bevorderen

In de afgelopen decennia is de biodiversiteit in 
Nederland drastisch afgenomen (in de afgelopen 
50 jaar met 80%).  Zonder leefgebied en 
gedragsverandering bij gemeenten en particulieren, 
overleven ons wildlife deze eeuw niet. Er blijkt 
een enorme behoefte bij particulieren en gemeenten te zijn om praktische informatie over het juiste egelhuis, 

een goede voederplek, de juiste beplanting, hoe te handelen als je een 
gewond dier vindt etc. Daar krijgen wij continu vragen en verzoeken over. 
Diervriendelijk tuinieren is wat zowel gemeenten als particulieren wel willen, 
maar door de enorme tegenstrijdige berichten op internet weten ze vaak niet 
waar te beginnen en wat te doen.
Middels infomateriaal met praktische adviezen per onderwerp wil EBN zorgen 
dat er op de juiste wijze met dieren en hun omgeving omgegaan wordt. 
Daarnaast geven wij op grote schaal adviezen op maat, omdat elke situatie 
uniek is. Deze taak is enorm gegroeid en vereist steeds meer aandacht en tijd. 

2. Ontwikkelen van deugdelijke nestkasten, voederhuizen en voedsel voor 
egels en eekhoorns

Al jaren zijn wij bezig met het 
ontwikkelen van goede onderkomens 
en voederhuizen voor de dieren. Voor 
de eekhoorn is dat goed gelukt. De egel 

is echter een commercieel product geworden en de markt is overspoeld met 
leuk uitziende, maar totaal ongeschikte onderkomens voor egels. 
Wij experimenteren i.s.m. Vivara met diverse egelhuizen en materialen om zo 
tot het best functionerende egelhuis en voederhuis te komen. Op dit moment 

werken wij aan een nieuw 
model, waarbij wij hopen 
dat de uiteenlopende 
belangen tussen 
commercie en egelbelang 
overwonnen kunnen.
Wij werken zelf ook aan 
een prototype waar een 
bouwtekening van wordt 
gemaakt zodat het volgens 
ons het meest geschikte 
egelhuis in ieder geval zelf 
gemaakt kan worden.



Jaarverslag 2020   Egelbescherming en Eekhoornopvang Nederland 11

Egelbescherming en Eekhoornopvang Nederland
Plannen voor 2021

3. Samenwerking en ondersteunen van egelopvangcentra en dierenambulances.

EBN ondersteunt al jaren andere opvangcentra met raad en daad en kent, met ruim 24 jaar ervaring, als geen 
ander de problematiek waar een opvang tegenaan loopt. Helaas vallen nog steeds kleine opvangcentra om, omdat 
ze niet in staat zijn te voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen. Bij het verdwijnen van elk opvangcentrum wordt de 
druk op de andere opvangcentra groter. Er is al een chronisch tekort 
aan opvangcentra in Nederland.
Gevolg is dat steeds meer in nood verkerende egels en eekhoorns 
aan hun lot overgelaten worden, zoals vorig jaar in Gelderland en het 
zuiden regelmatig is voorgekomen.
Ook het vervoer van de dieren naar de opvangcentra verloopt 
steeds moeizamer. Dierenambulances hebben ook te kampen met 
ondercapaciteit en problemen om dieren in nood bij een opvang 
onder te brengen. Daardoor belanden dieren regelmatig op de 
stations van de dierenambulances waar deze niet voor uitgerust zijn. 
De ambulancemedewerkers hebben geen tijd en zijn niet opgeleid 
om de dieren op te vangen en de zorg te geven die ze nodig hebben. 
EBN kan de problematiek van onderbezetting niet oplossen, maar wel 
zorgdragen dat dierenambulances voorzien worden van voldoende 
informatie en materialen om de dieren op de juiste wijze op te 
vangen en te stabiliseren. Door ons daarnaast nog meer te richten 
op preventie en informatie aan zowel particulieren als gemeenten 
kunnen we streven naar het voorkomen van leed bij dieren. Dit draagt 
bij tot het beter in stand houden van het leefgebied van de egels, 
eekhoorns en andere dieren, waardoor deze dieren weer meer toekomst krijgen. 

4. Professionalisering medische behandeling egels

De meeste opvangcentra in Nederland zijn net zo ontstaan als onze opvang: thuis in de garage met een enorme 
inzet van de beheerders. Doordat het vooral eilandjes zijn die dag en nacht bezig zijn met de verzorging van de 
dieren, is er weinig tijd om te ontwikkelen en de medische zorg en dagelijkse verzorging naar een hoger niveau te 
tillen.
Daarnaast is de wetgeving rondom diergeneeskunde continu in beweging en worden er steeds stringentere 
eisen aan zowel dierenartsen als opvangcentra gesteld. Er is behoefte aan een medisch handboek voor egels 
en eekhoorns, gericht op zowel dierenartsen als de medische verzorgers van opvangcentra. Realisatie is niet 

eenvoudig en zal een zeer tijdrovende en intensieve opgave zijn. Er is 
wel medische kennis aanwezig, zoals onder andere bij ons, maar al deze 
kennis moet geïnventariseerd en gedeeld gaan worden.

5. Landelijke taken

Wij vervullen al jaren een aantal landelijke taken zoals het bijhouden 
van alle adressen van alle opvangcentra voor egels en eekhoorns en alle 
dierenambulances in Nederland. Daarnaast beantwoorden wij vragen uit 
heel Nederland van particulieren, gemeenten en dierenartsen. Deze taak 
is steeds belangrijker geworden en er wordt continu een enorm beroep 
onze kennis en ervaring gedaan. Dit willen wij beter structureren en 
vormgeven. 
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6. Wildlife Transport Rescue Kit en andere campagnes

COVID-19 en de uitbraak van de Egelziekte 2020 heeft de mensen huiverig gemaakt om zieke en gewonde 
dieren op te pakken. Hiervoor hebben wij de Wildlife Transport Rescue Kit ontwikkeld (Kit).
Tijd om deze Kit te lanceren, de website verder te ontwikkelen en mensen te leren hoe te handelen bij het 
vinden van een gewond dier was er helaas in 2020 niet. Toch kan 
deze Kit zorgen dat gewonde en zieke dieren, veilig voor mens en 
dier, naar de dichtstbijzijnde opvang gebracht kunnen worden.  
Deze campagne en andere op stapel staande campagnes dragen 
bij aan de bescherming van ons wildlife en hun leefgebied. 

De Kit is op kleine schaal al te bestellen. 
Er wordt nog hard gewerkt aan zowel 
website als de uitvoering, waardoor pas 
tegen de zomer de campagne gestart kan 
worden. 

Voor meer informatie verwijzen wij u 
graag naar de achterpagina of scan de 
QR-code.

7. Kinderen hebben de toekomst…educatie

Werken aan de biodiversiteit en het voortbestaan 
van de egels, eekhoorns en ander wildlife in 
Nederland is ook belangrijk voor onze kinderen en 
kleinkinderen.
Door projecten en informatie ook te richten op 
kinderen is het bereik vele malen groter.

EBN en de Eekhoornopvang Nederland ontwikkelen 
informatiemateriaal, gericht op verschillende 
leeftijden. Educatie gericht op scholen en de daarbij 
behorende schoolbezoeken worden verzorgd door 
de opvangcentra die over heel Nederland verspreid 
liggen.Tijdens de educatie op scholen kunnen kinderen de stekels van deze 

opgezette egel voelen.
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Plan van aanpak

2021 zal vooral in het teken staan van het ontwikkelen en uitwerken van deze plannen in beleid. Met de overdracht 
van de opvang aan de nieuwe stichting zal tijd vrijkomen om dit uit te voeren. De opvang draait gelukkig goed en 
zowel het team van (medische) verzorgers als alle tuinhouders zullen overgaan naar de nieuwe stichting. 
De opvangtaak blijft natuurlijk ook een belangrijke schakel in het voortbestaan van de egels. De stichtingen blijven 
daarom vanuit hetzelfde gebouw in Huizen aan de Landweg 3 opereren.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte en u kunt altijd met ons contact opnemen op: info@egelbescherming.nl of: 
06-188 19 576.

Oprichting Egelopvang Midden Nederland (EMN)

Al deze taken nemen steeds meer tijd in beslag, naast het daadwerkelijk opvangen van de gewonde en zieke 
dieren. Daarom hebben wij de Egelopvang Midden Nederland opgericht. Een aantal enthousiaste mensen zijn 
bereid gevonden om hier het nieuwe bestuur van te vormen en op 1 februari 2021 zal de overdracht gerealiseerd 
worden.

Natuurlijk blijven wij intensief samenwerken zoals wij ook al met de in 2018 opgerichte 
Eekhoornopvang Neder Veluwe doen. Brigitte, oud-medewerker van de Eekhoornopvang 
Nederland, heeft zich toen ontfermd over de zorg van de eekhoorns. Alle kosten die 
daarmee gepaard gingen en alle benodigde materialen zijn vanzelfsprekend toen betaald 
door ons en overgedragen aan de nieuwe stichting van Brigitte. 
Dat geldt ook voor EMN, die ook een gedeelte van onze 
opgebouwde continuïteitsreserve mee krijgt en natuurlijk alle 
direct gelieerde inkomsten aan het opvangwerk. EBN blijft 
voorlopig de huur van het pand betalen en ondersteunt EMN 
zowel bestuurlijk als pragmatisch en heeft een adviserende stem 

in het bestuur van EMN. EMN zal echter zelfstandig kunnen opereren. Wij hebben 
hiervoor gekozen omdat dit het nieuwe bestuur de vrijheid geeft haar eigen beleid 
vorm te geven (dus geen twee kapiteins op één schip) terwijl ze wel kunnen blijven 
putten uit de ervaring van EBN. 

M I D D E N  N E D E R L A N D

E
G
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G
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Voor het realiseren van al deze plannen, roepen wij uw hulp in! Wij ontvangen graag foto’s en 
filmmateriaal van natuurlijk egels en eekhoorns en alles wat met het leefgebied 
met deze dieren te maken heeft, dus:

1. Egels en eekhoorns in de tuin en de natuur

Of de dieren nu eten, drinken, springen of juist slapen, wij ontvangen graag al 
uw foto’s en filmpjes over deze bijzondere dieren. 

2. Kaalslag in de natuur door overdreven snoeien en opruimen

Het vinden van voldoende materiaal om nesten te maken wordt voor de dieren in de natuur steeds 
moeilijker. Alle bladeren worden opgeruimd en groene stroken worden met de grond gelijk gemaakt. Maak 
daar dus nog maar een goede schuilplek of nest van! Voor vogels is het al noodzakelijk geworden om 
nestmateriaal aan te bieden omdat er geen takje of stukje mos te vinden is.

Het is heel makkelijk om de schuld bij de gemeenten te leggen. 
De contacten die wij hierover met gemeenten hebben, leren ons 
dat zij dit vaak op verzoek van hun burgers doen. Zodra het eerste 
blaadje van de bomen valt, worden de gemeenten al overspoeld 
met klachten dat er niet voldoende geveegd wordt.

In 2022 gaan wij een grote campagne starten om gemeenten 
en burgers te informeren over diervriendelijk tuinieren en 
groenbeheer met behoud van biodiversiteit.

Hiervoor vragen wij filmpjes en foto’s van:

• Bladkorven die gemeenten gebruiken (graag met vermelding om welke gemeente het gaat).
• Kaalslag in het hele jaar waardoor dieren o.a. in winterslaap waaronder egels en insecten, door de 

versnipperaar gemalen worden.
• Weghalen van bomen tijdens voortplantinsseizoen (van februari tot 

augustus) waardoor nesten van eekhoorns en vogels verloren gaan.
• Gebruikmaking van zware machines waardoor struiken en lage 
 begroeïng worden weggevaagd, waardoor dieren geen enkele 
 schuilplaats meer hebben.
• Maar ook graag mooie initiatieven waar juist met hart voor onze 
 natuur wordt gehandeld, waar ruimte en aandacht voor het 
 leefgebied van dieren is.

Voorwaarden:

• Graag het beeldmateriaal aanbieden via WeTransfer in oorspronkelijke grootte. 
 Wij kunnen niets met verkleind materiaal van een paar honderd Kb.
• Met het toezenden van het materiaal geeft u ons toestemming om dit vrij te gebruiken voor onze 
 social media en uitgaven, hiermee ondersteunt u het behoud van de dieren en hun leefgebied in 

Nederland.

Oproep voor foto’s en filmmateriaal
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Dit jaar zal er hard gewerkt worden aan het vormgeven van de basis voor de genoemde nieuwe plannen. Voor de 
vele taken die daarbij uitgevoerd moeten worden zoeken wij hulp. Het zal meestal om ondersteuning gaan bij een 
duidelijk afgebakend project. De werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Natuurlijk worden er 
afspraken gemaakt over eventueel gemaakte kosten.

Op de volgende pagina’s vindt u een greep van de mensen waar wij op zoek naar zijn. Egelbescherming Nederland 
en Eekhoornopvang Nederland vormen bij uitstek de bron voor de juiste informatie over deze dieren en hun 
leefgebied. Dat hier duidelijk behoefte aan is, blijkt uit de enorme hoeveelheid verzoeken om informatie en advies 
van zowel particulieren, gemeenten als dierenartsen e.d. 

Voor meer informatie en contact kan je mailen naar: info@egelbescherming.nl of telefonisch op werkdagen tussen 
10:00 – 16:00 uur op: 06-188 19 576.

Heb jij een passie voor design, vormgeving, branding en kan je zowel online als offline uitingen 

designen en opmaken? Dan vragen wij jou ons te helpen om alle output van onze stichtingen naar een 

next-level te brengen.

Te denken valt aan het design en de opmaak van alle on- & offline uitingen. Hieronder vallen de 

conceptuele doorvertalingen naar socialposts, OOH (Out of Home-buitenreclame), drukwerk, 

animaties, illustraties tot en met presentaties. Dit alles natuurlijk helemaal afgestemd op de nieuw te 

ontwikkelen huisstijl. 

Onze voorkeur gaat uit naar iemand:

√ met ervaring als grafisch vormgever. Een opleiding 

is voor ons niet belangrijk maar wel ervaring in het 

vertalen van wensen naar een mooi product;

√ met ervaring met Adobe (Indesign, Illustrator, 

Photoshop  Premiere, AfterEffects, Spark e/o Rush). Of 

zich hier in wil verdiepen als deze programma’s nodig 

zijn voor het optimale resultaat;

√ met oog voor detail;

√ die zelfstandig kan werken.

Grafisch vormgever (op vrijwillige basis)

Ben jij degene die wij zoeken? 

Scan dan deze code of zie: www.egelbescherming.nl/vacatures/grafisch_vormgever
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Beeld en filmmateriaal drukken meer uit dan duizend woorden, mits het op de juiste wijze 
gepresenteerd wordt. Daarvoor zoeken wij een creatieve video editor voor het maken van mooie 
actuele items over het wildlife van Nederland. In nauwe samenwerking met de andere leden van het 
managementteam kun jij inhoudelijk impact geven aan onze uitgaven. 

Onze voorkeur gaat uit naar iemand:
√ een relevante afgeronde MBO+ niveau;√ enige ervaring opgedaan als editor;√ kennis van relevante software als ADOBE+ en dergelijke software;

√ die creatief meedenkt en geïnteresseerd is in de natuur.

Video-editor (op vrijwillige basis)

Ben jij degene die wij zoeken? Scan dan deze code of zie: www.egelbescherming.nl/vacatures/video_editor

Vacatures

Social media zijn niet meer weg te denken als communicatiemiddel voor elke organisatie. Wij zoeken 

iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en de verantwoordelijkheid voor onze social media 

strategie op zich wil nemen. Het doel is de stichtingen verder te brengen m.b.v. de verschillende social 

kanalen. Je bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen je vakgebied, en schrijft 

nieuwsbrieven en weet invulling te geven aan interne en externe (online) campagnes. Natuurlijk doe je 

dit in samenwerking en onder begeleiding van ons management. Het allerbelangrijkste hierbij is dat jij 

het juiste gevoel  en inhoud over weet te brengen richting onze doelgroep. 

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met:

√ communicatieve skills; 

√ een duidelijke mening over social media kanalen;

√ kennis van online marketing;

√ project management & planning skills;

√ ondernemend en onderzoekend karakter;

√ gevoel voor what’s trending.

Online Marketeer (op vrijwillige basis)

Dit omvat de volgende taken:

√ social media;
√ nieuwsbrieven en website;

√ ondersteunen bij campagnes;

√ m.b.v. data werken aan vernieuwingen.

Ben jij degene die wij zoeken? 

Scan dan deze code of zie: www.egelbescherming.nl/vacatures/online_marketeer
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De wereld is continu in beweging waardoor de actualiteit van informatie vluchtiger dan ooit is 
geworden. Voor het up to date houden van onze informatie zijn wij op zoek naar iemand die vanuit 
huis specifieke opdrachten uitvoert. Dat kunnen grote zoekopdrachten zijn naar specifieke informatie 
of juist de bestaande informatie checken op actualiteit. Dit gebeurt vanuit huis en de tijd die daaraan 
gespendeerd wordt kan geheel vrij ingevuld worden. 
Vind je het leuk om allerlei informatie boven water te halen en hou je ervan dat informatie 
volledig en actueel is? 
Dan zoeken wij jou!
Onze voorkeur gaat uit naar iemand:
√ die zijn weg kent op internet en alle sluiproutes kent om de juiste informatie boven water te 
 brengen;
√ die uitermate secuur is in het vergaren van de juiste informatie.
√ die de informatie, indien nodig, telefonisch of schriftelijk checkt bij de bron;√ met oog voor detail;
√ die zelfstandig kan werken.

Administratieve speurneus (op vrijwillige basis, werkzaam vanuit eigen huis)

Ben jij degene die wij zoeken? Scan dan deze code of zie: www.egelbescherming.nl/vacatures/administratieve_speurneus

Heb je mooi materiaal liggen of vind je het leuk om in opdracht van ons bepaalde onderwerpen te 

filmen of te fotograferen? Neem dan contact met ons op.

(Amateur) Fotografen (op vrijwillige basis)

Ben jij degene die wij zoeken? 

Scan dan deze code of zie: www.egelbescherming.nl/vacatures/fotografen

Vacatures
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Bent u actief op social media? 
Volg ons dan en deel onze berichten. 

Er leven heel veel misverstanden en vragen over egels en 
eekhoorns en wij worden dan ook overspoeld met vragen 
daarover. Om onze informatie verder te verspreiden willen wij 
onze activiteiten op social media fors uitbreiden. Wij willen dit 
bereik graag vergroten en kunnen uw hulp daarbij dus heel goed 
gebruiken.

Wij zijn actief op:

Help ons groeien!

“Bedankt voor de adviezen, toppie”

“Hierbij word ik graag donateur van jullie mooie werk!”

“Dank voor jullie inzet voor deze mooie wezentjes!”

“ Fantastisch werk wat jullie doen!”

"Voor de lieve egels voor kerstmis”
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Wilt u de opname "Samen voor Dieren" 
terugzien? Scan dan hier de QR-code.



WILDLIFE TRANSPORT RESCUE KIT
Op de meest onmogelijke plekken kunt u geconfronteerd worden met een dier in nood, waar dan meestal geen 

voorzieningen voor handen zijn. Daarom adviseren wij u deze Transportkit op een handige plek te leggen: in huis, in 
de auto of mee te nemen tijdens een fiets- of wandeltocht.

Om de Transportkit zo compact en 
handzaam mogelijk te houden, 
hebben we gekozen om doos M 

extra dubbel te vouwen.

Transportdoos S is geschikt voor:

• kleine knaagdieren;
• kleine vogels;
• hele jonge dieren.

Transportdoos M is geschikt voor:

• egels en eekhoorns;
• grotere vogels;
• andere kleine zoogdieren.

Inhoud Transportkit:

• doos M (40x30x30 cm);
• doos S (30x15x21 cm);
• grote handdoek;
• kleine handdoek;
• rescue bottle;
• wegwerphandschoenen.

Disclaimer
EBN streeft ernaar altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat EBN niet in voor de volledigheid, 
juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend 

worden. EBN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de 
informatie, evenmin voor het onjuiste gebruik van de Wildlife Transport Rescue Kit.

Deze Transportkit bevat alles wat u nodig heeft om gewonde, zieke of verweesde kleine en middelgrote dieren 
veilig op te pakken en naar een opvang te vervoeren.

Meer informatie en bestellen 
voor € 14,95 op: 

www.toekomstvoordieren.nl 
of scan de QR-code:


