Nieuwsbrief 2020 Egelopvang Roosendaal
Beste donateurs,
Er is weer een jaar voorbij sinds onze vorige nieuwsbrief was uitgegaan. Ook over het afgelopen jaar
houden we u graag op de hoogte.
Veel jonkies
Net als vorig jaar zien we dit jaar opvallend veel baby-egels en
wordt het eigenlijk steeds drukker. Dat betekent dat we weer
rond de 500 egels binnenkrijgen. Ook hebben we gemerkt dat
de egels hun tweede nestje later in het jaar krijgen dan normaal.
Dit is van augustus verschoven naar september. Daardoor
hebben de kleine egeltjes korter de tijd om groot te worden
voordat de winter begint, waardoor ze vaker bij ons moeten
overwinteren. Dat het tweede nestje later plaatsvindt, schijnt
iets van het zuiden van het land te zijn. In het zuiden krijgen
egels vaak ook nog een derde nestje, meestal in oktober. Deze
kleine egeltjes hebben sowieso hulp nodig, omdat er niet
genoeg voer meer te vinden is.
Tip voor kleine egeltjes in de winter
De egels die in het tweede en derde nestje geboren worden,
hebben het vaak moeilijk. De grote egels gaan als eerste in
winterslaap, maar de kleintjes hebben nog niet genoeg
vetreserve. Zij blijven ronddwalen om te zoeken naar voedsel,
dat er niet meer is. Daarom is het raadzaam om ook in de
winter egels bij te voeren. De kleintjes maken dan een
grotere kans om te overleven.
Egels bijvoeren in de winter
Als je egels wilt voeren in de winter, zijn daar een paar tips
voor. Je kunt speciaal egelvoer kopen, wat katten niet lusten.
Kattenbrokjes zijn ook goed voor egels, maar dan moet je
zorgen dat katten er niet bij kunnen. Dit kan eenvoudig door
een stoeptegel schuin tegen de ingang te plaatsen.
Egels kunnen hier onderdoor, maar een kat niet. Gebruik lage schalen voor zowel het voer als drinkwater.
Vanaf half januari zijn vrijwel alle egels in winterslaap, dan je stoppen met bijvoeren. Kijk voor meer tips op
de pagina Tuintips van onze website.

In tijden van corona
Het afgelopen jaar is natuurlijk erg anders gelopen dan
normaal, vanwege Corona. In de Egelopvang moeten we
ook op een andere manier werken, met mondkapjes
bijvoorbeeld. Ook kunnen we minder mensen tegelijkertijd
ontvangen en moeten we meer op afspraak werken. Hier
vragen we uw begrip voor.
Mysterieuze ziekte
In het voorjaar kwamen er plotseling egels binnen met een
mysterieuze ziekte. Het enige dat we konden zien, was dat
het om een infectieziekte ging. Het onderzoekscentrum
DWHC uit Utrecht heeft een aantal van deze egels
onderzocht, maar helaas heeft een groot deel het niet
gered. Opvallend is dat deze zieke egels alleen afkomstig
waren uit de wijk Tolberg. Het is nog niet duidelijk hoe dit
komt en wat hiervan de oorzaak is. Ook buiten Roosendaal
is de ziekte aangetroffen bij egels. Mogelijk is de ziekte uit
België afkomstig, daar is het in elk geval voor het eerst
ontdekt. Ook op dit moment weten we er nog niet veel
over. We kunnen de egels behandelen met een
antibioticum, waar ze gelukkig goed op reageren.
Al deze egels moesten onderzocht worden bij de dierenarts,
soms wel meerdere keren per egel. Het was daardoor ook
een duur jaar. Een aantal egels hebben we gelukkig los
kunnen laten. Zij zijn gechipt zodat we ze kunnen
herkennen als ze nog een keer bij ons komen.

Terug naar de vrijheid
Hoewel we dit jaar meer ernstig zieke egels binnen hebben gekregen dan normaal, hebben we gelukkig ook
aan ongeveer de helft weer de vrijheid kunnen schenken.

Tot slot
Dat waren de belangrijkste punten van het afgelopen jaar. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met onze Egelopvang. De contactinformatie staat onderaan de nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Dré en Conny
Stichting Egelopvang Roosendaal e. o.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u ons steunen? Dat kan!
ANBI-status: voor jaarlijkse giften
Graag willen we u eraan herinneren dat de Egelopvang sinds een 2018 de ANBI-status heeft. Dat is goed
nieuws voor mensen die graag een aantal jaren hetzelfde doneren. Leg uw gift vast bij de belastingdienst en
dan is deze aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Kijk voor meer informatie op
http://www.egelopvangroosendaal.nl/doneren-anbi/ .
Doneren, geven of sponsoring
Wilt u liever gewoon doneren of een gift overmaken? Dat kan natuurlijk ook.
U kunt het door u gewenste bedrag overmaken naar ons rekeningnummer
NL80 TRIO 0784 8922 37.
t.n.v. Stichting Egelopvang Roosendaal.
Als bedrijf kunt u ons ook sponsoren. Neem contact met ons op voor meer
informatie.

Steun ons met Kleding en Frietvet.
U kunt ons ook helpen door uw oud textiel en frietvet in te leveren. Uw oude
schoenen en kleding, zamelen wij in via Stichting Dierenlot en hiervoor krijgen wij
per kilo een kleine vergoeding. Voor de frituurvetinzameling werken we samen
met Saver, van hen ontvangen we hiervoor per volle kliko ook een kleine
vergoeding.
Wilt u vrijwilliger worden?
Zou u het leuk vinden om vrijwilliger worden? Hiervoor zijn bij ons verschillende mogelijkheden. Neem voor
meer informatie contact met ons op.

Laten we samen ervoor zorgen dit bijzondere dier voor onze natuur te behouden
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