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Dieren in de opvang 
Dit jaar zijn er in totaal 22 reekalfjes bij 
ons binnengekomen. Drie daarvan zijn 
helaas overleden. Ze kwamen in zeer 
slechte conditie binnen en waren niet meer 
te redden. Inmiddels lopen er 15 in de 
grote wei. 
 

 
Wat zijn ze groot geworden! 
 
En vier kalfjes zijn verhuisd naar 
Faunavisie Wildcare in Westernieland. Ze 
waren al wat ouder toen ze binnenkwamen 
en zijn dan moeilijk in de groep te plaatsen 
omdat ze veel onrust brengen. Reekalfjes 
zijn erg schichtig en vier van die kleine 
druktemakers brengen de hele groep zo 
van streek, dat er niet één meer voor zijn 
flesje komt.  
 

 
De vier kalfjes in Westernieland 

Het voert te ver elk reekalfje nog eens 
apart onder de aandacht te brengen. Een 
volledig overzicht is altijd te vinden op 
onze website, onder opvang 2013. Maar 
het kleinste en grootste reekalfje willen we 
toch noemen. 
Petra kwam op 30 mei binnen en was met 
haar 1200 gram de kleinste van dit jaar. 
 

 
Petra, de ware “Bambi” in het gezelschap 
 
En Driekus, nu bijna 4 maanden oud, is  
zijn eerste geweitje al aan het opzetten. 
Daaruit blijkt wel dat het een sterke bok is. 
Hij zal het afwerpen in januari/februari en 
dan meteen beginnen met de ontwikkeling 
van zijn volgende gewei. De andere bok- 
kalfjes zullen pas in januari beginnen.  
 

 
Driekus 
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Jeanique van den Berg heeft van de ree-
kalfjes twee leuke filmpjes gemaakt. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZhLoRE
tfZKU&feature=youtu.be 
Dit filmpje is gemaakt, toen de twee 
leeftijdsgroepen voor het eerst bij elkaar 
werden gezet. 
 
https://docs.google.com/file/d/0B6vQ21Co
YvcDUHFUczhlOHcwZjA/edit?usp=drive
_web&pli=1 
Hier is te zien hoe de reekalveren voor het 
eerst in de grote wei komen. 
 
Tot nu toe zijn er 11 volwassen reeën bij 
ons binnengekomen. Een aantal daarvan 
was verkeersslachtoffer en niet meer te 
redden. Muze, aangereden in Muntendam, 
is nog bij ons. We wilden haar niet loslaten 
tijdens de bronsttijd. Het wil jammer 
genoeg nog niet echt lukken met haar 
linkerachterpoot. Verder hebben we vier 
volwassen reeën weer gezond kunnen 
uitzetten.  
 
En op 30 juli werden we verrast met de 
komst van Stanley, een damhertje. Hij is 
afkomstig uit een hertenparkje in Stads- 
kanaal en was pas een paar uur oud toen hij 
gebracht werd. Zijn moeder accepteerde 
hem niet. Hij is al flink gegroeid.  
 

 
Stanley, 1,5 week oud op deze foto 
 
Uitbreidingen in de 2e helft van 2013 
De berging voor de opslag van hooi, stro, 
diervoeder, benches, vervoermanden, enz. 
is inmiddels gereed. We danken de 

M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting en 
het Moose Fonds van De Kootje Fundaties 
voor hun bijdrage hieraan. 

 
Onze nieuwe opslagruimte 
 
Zoals we hierboven al vertelden, hebben 
we 4 reekalfjes naar Westernieland 
gebracht, omdat we ze niet in de groep 
konden plaatsen. We hebben toen het plan 
opgevat volgend jaar een tweede kalver- 
weitje te realiseren, speciaal voor dit soort 
gevallen. De komst van het kleine dam- 
hertje heeft echter onze plannen versneld. 
Stanley mag/moet in tegenstelling tot de 
reekalfjes wel aan mensen wennen, omdat 
hij terug geplaatst zal moeten worden in 
een dierparkje.  
 

 
Een blije Stanley, 4 pootjes van de grond 
 
De kosten van de aanleg van het weitje 
zaten niet in onze begroting van dit jaar en 
we zijn de Stichting Dierenlot dan ook erg 
dankbaar, dat ze een groot deel daarvan 
voor haar rekening heeft genomen.  
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Onze reeënopvang in het nieuws 
Op 16 augustus was RTV Noord weer bij 
ons voor een reportage. Overdag werd op 
de radio aandacht aan onze reeënopvang 
besteed en ’s avond in het TV-journaal.  
 

 
RTV Noord (en een nieuwsgierige Stanley) 
 
Via onderstaande link is de uitzending te 
zien: 
http://www.youtube.com/watch?v=sm2kG
QvElgw 
Donaties en subsidies 
We hebben hiervóór al een aantal 
dierenhulporganisaties genoemd en 
bedankt, die ons hebben geholpen bij het 
realiseren van projecten, zoals de nieuwe 
berging en een tweede kalverenweitje. 
 
De stichting Menodi willen we nog eens 
apart bedanken. Deze steunt ons met een 
maandelijkse bijdrage. Menodi zet zich in 
voor de rechten van dieren. Ze wil mensen 
bewust maken van dierenleed en hun 
handvatten aanreiken om dierenleed te 
voorkomen. U kunt deze stichting geregeld 
aantreffen met een standje bij de 
supermarkten in o.a. Ter Apel. 
 

 
 

Ook al onze particuliere donateurs willen 
we hartelijk bedanken. Blijf ons alsjeblieft 
steunen. Elke bijdrage, groot of klein, is 
meer dan welkom.  
 
 
 
Tot slot: 
 
Alle informatie over ons opvangcentrum 
in Westerwolde kunt u vinden op: 
www.reeenopvangcentrumwesterwolde.
nl 
 
En u kunt ons ook volgen op Facebook: 
Facebook.com/reeopvang.westerwolde 
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