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Egeltje ‘Mozes’ van wisse dood gered
Als het om dierenopvang gaat is Flevoland onderbezet, vindt Jenny Kleve, directeur Stichting Egelbescherming in Naarden. ‘Eigenlijk zou iedere provincie per diersoort een opvang moeten hebben.’
KRAGGENBURG
Astrid Loos uit Kraggenburg
kan erover meepraten. Zij
vond dinsdag tegen de middag op een hondenuitlaatveldje aan de Morenelaan in
haar woonplaats een jong
egeltje. Het kostte haar vervolgens de hele middag om
het diertje geplaatst te krijgen. ‘Ik had het beestje er al
eerder zien rondscharrelen,
toen dook het gelijk in elkaar
bij gevaar. Maar nu was het
sterk vermagerd en lag in de
zon.’ Een teken dat het dier
ziek of gewond is, bevestigt
Kleve: ‘Het zijn nachtdieren.
Ze zijn in nood als ze overdag
zichtbaar zijn’.

Werkhandschoenen

Loos had vaker met het bijltje
gehakt - ‘ik heb al eens een
eekhoorn en een ekster gered’ - en haastte zich naar
huis om werkhandschoenen,
een reismand - ‘ik heb ‘m
meteen maar Mozes ge-

noemd’ - en een spuitje met
drinkwater op te halen. ‘Ik
zag geen wondje, maar er
zaten al vliegen op. Misschien
heeft ’ie een beet van een
hond gehad.’
Loos nam ‘Mozes’ mee naar
huis en begon te bellen. ‘De
dierenambulance (Kampen,
Noordoostpolder en Urk, red.)
zei dat ze in de Noordoostpolder alleen maar honden en
katten halen.’ Dat wordt door
een woordvoerder van de
dierenambulance bevestigd:
‘Voor alle andere dieren geldt
dat mensen naar de piketdienst van de gemeente moeten bellen.’
Volgens Kees Bakker van de
buitendienst van gemeente
Noordoostpolder is er sprake
geweest van miscommunicatie: ‘Wanneer wilde dieren
gewond in een tuin van een
bewoner liggen, dan moeten
de bewoners daar zelf voor
zorgen. Liggen ze in het
openbaar groen, dan zorgen

wij dat ze naar de opvang
gebracht worden of door de
dierenambulance worden
opgehaald. Maar deze mevrouw zei dat ze zelf voor het
dier zou zorgen’.

‘Leg maar terug’

Loos maakt zich er boos om
dat de hulpverlening niet
uitrukt voor een beschermde
diersoort. Er zou haar gezegd
zijn het egeltje maar terug te
leggen onder het struikgewas: ‘Zo gaat het in de natuur
ook’.
Ze nam vervolgens contact op
met de stichting Egelbescherming: ‘Die waren zelfs bereid
om een chauffeur te regelen’.
Uiteindelijk is het egeltje
opgehaald door een niet
nader te noemen vrouw uit
de Noordoostpolder, die
verdere opvang heeft geregeld. ‘Zij heeft me later teruggebeld om te vertellen dat hij
het waarschijnlijk wel haalt.’
Kleve merkt op: ‘Eigenlijk

zou dierenamblunace Flevoland hier zorg voor moeten
dragen. Flevoland is een grote
provincie met nauwelijks
enige dierenopvang en met
lange aanrijdtijden. Daarnaast kunnen mensen ook
zelf de verantwoordelijkheid
nemen om gewonde dieren
naar een opvang te brengen.
De mensen die op de dierenambulance zitten zijn uiteindelijk ook vrijwilligers en
benzine is duur.’

Egelbescherming

De stichting Egelbescherming
vangt egels op, verzorgt ze en
zet ze terug in de natuur.
Maar de stichting moet het
zonder structurele subsidie
stellen. ‘In incidentele gevallen krijgen we wat van de
dierenbescherming. We
moeten het voornamelijk
hebben van particuliere
donaties en van sponsoring.’
De stichting vangt jaarlijks
1.200 egels op, ‘en in deze

Egeltje ‘Mozes’
periode komen ze massaal
binnen’, vertelt Kleve. ‘Hier
in midden-Nederland worden
de jongen in augustus geboren en zes weken later verlaten ze het nest. Dan moeten
ze zichzelf redden.’ Maar dat
wordt steeds moeilijker:
‘Tuintjes worden steeds meer
betegeld, waardoor de egels
minder schuilmogelijkheden
en voedsel hebben. Doodsoorzaak nummer één is bovendien het gebruik van gif.’ De

Astrid Loos
egelpopulatie is in tien jaar
tijd gehalveerd. Ieder egel die
gered kan worden is er één,
maar Kleve is sowieso van
mening: ’’Ieder dier dat in
nood verkeert, hoort hulp te
krijgen.’ Iedereen kan een
steentje bijdragen: ’Mensen
kunnen veel doen door hun
tuin wilder te laten. En laten
egels zich zien, voer ze dan
bij met kattenvoer’.
Margé Hof

