
Nieuwsbrief 2022 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. 

Droogte zorgt voor moeilijkheden
In het afgelopen jaar hebben we minder egels opgevangen dan het jaar ervoor (348 tegenover 600 in 
2021).  We vermoeden dat de aanhoudende droogte van afgelopen jaar de oorzaak is. Daardoor kunnen de 
egels minder eten en drinken vinden dan normaal. We hebben deze zomer ook minder baby-egels binnen 
gekregen dan gewoonlijk. Tijdens droogte kunt u de egels buiten helpen door een schaaltje water in de tuin
te zetten , een schaaltje met kattenbrokjes  of egelvoer is ook welkom. Ook helpt het om tuinen te 
vergroenen, zodat regenwater de grond in kan trekken en deze kan vasthouden. Verder hebben we 
beneden de rivieren ook nog steeds te maken met de nog onbekende infectieziekte waardoor egels 
sterven. Er wordt nog steeds door de Dutch Wildlife Health Center onderzocht welke bacterie deze ziekte 
veroorzaakt.

4000e egel losgelaten!
Onze jongste vrijwilliger Chloe heeft dit jaar de 4000e egel losgelaten samen met wethouder klaar 
Koenraad (GroenLinks). In 23 jaar tijd hebben wij heel veel egels opgevangen waar we er 4000 terug 
hebben kunnen plaatsen in de natuur. 

 

Help de egel de winter door



Je kunt de egel helpen door een egelhuisje in de tuin te plaatsen met een bakje voer. Zorg ervoor dat 
andere dieren, zoals katten, hier niet bij kunnen. Je kunt kant en klare egelhuizen kopen, maar je kunt er 
ook een zelf maken. We hebben een bouwtekening toegevoegd voor wie het leuk vindt om zo'n huisje van 
hout te  maken. Maar het kan bijvoorbeeld ook met een gewone plastic bak met deksel (zie de foto op de 
volgende pagina) Maak hier twee bochten in (binnenmaat ± 12 cm) en je bent klaar! Naast een eethuisje is 
een slaaphuisje ook nuttig voor de egel. Hierin kan hij zijn winterslaap houden. Deze vul je met kranten op 
de bodem en stro in het huisje. Er lopen nu nog steeds kleine egeltjes rond , blijf deze gewoon bijvoeren.

Verhuizing en aanbouw
We zijn in december met de egels verhuisd naar de verzorgruimte in de stenen schuur. Ook zijn we eind 
oktober begonnen met de aanbouw voor de opvang, hier gaan we de egels behandelen wanneer ze bij ons 
binnenkomen en ook kunnen we hier de mestonderzoeken gaan doen en een plekje maken voor de 
vrijwilligers waar ze lekker een bakje koffie en hun boterham kunnen eten.

Op zoek naar nieuwe locatie
De egelopvang is ondertussen op zoek naar een nieuwe locatie. We gaan niet stoppen met het verzorgen 
van de egels, maar we willen wel een stapje terug gaan doen en de zorg wat meer aan onze vrijwilligers 
overdragen. Daarom willen we de eerste hulp nog steeds aan huis houden, maar de egels die al wat 
hersteld zijn naar de andere (nieuwe) locatie brengen, waar de vrijwilligers de zorg
kunnen overnemen. 

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. Verder wensen wij u alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

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 vergoeding. Voor de frituurvetinzameling werken we samen met
Saver, van hen ontvangen we hiervoor per volle kliko ook een 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
www.egelopvangroosendaal.nl  | Tel. 0165-559445 en 06-30542431 | E-mail : egelopvangroosendaal@gmail.com

Facebook: StichtingEgelopvangRoosendaal | KvK: 20093632 


