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Dieren in de opvang 
We zijn nu halverwege het reekalveren- 
seizoen en we hebben al 14 reekalfjes 
binnengekregen. Hiervan was er helaas één 
in zo’n slechte conditie, dat ze al binnen 
twee uur was overleden. Maar met de rest 
gaat het goed! We hebben op dit moment 
zeven bokjes en zes geitjes.  
 
De eerste was Driekus, een buitengewoon 
ondernemend en levenslustig reebokje.  
Daarna kwamen Burt, Teddy en de rest. 
 

 
Van links naar rechts: Driekus,Teddy,Burt 
 
De dames zijn dus in de minderheid. 
Vlinder en Vlokje waren de eersten. Hun 
moeder was verkeersslachtoffer, maar 
gelukkig zijn de kleine kalfjes door de 
mensen van de Dierenambulance 
Stadskanaal gevonden. Ze komen uit de 
buurt van Vledderveen. 
 

 
Vlinder en Vlokje 
 
Sinds enige dagen mogen de grootste 
kalfjes overdag al naar buiten in het 
kalverenweitje. Vanwege het slechte weer 
is dit ruim een week later dan vorig jaar. 
 

 
Lekker blaadjes eten van een tak 
 
We weten vrijwel zeker, dat van de dertien 
reekalfjes, die we nu hebben, er een aantal 
onterecht is meegenomen. Dus we kunnen 
het niet vaak genoeg herhalen: 
LAAT REEKALFJES MET RUST,RAAK 
ZE NIET AAN, NEEM ZE NIET MEE! 
De moeder bevindt  zich vrijwel altijd in 
de buurt. Ze komt regelmatig langs om 
haar kind te voeden. Het kleine reekalfje 
blijft liggen en drukt zich bij gevaar dicht 
tegen de grond.  
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Verder zijn er dit jaar in totaal al acht 
volwassen reeën binnengekomen. Het 
betrof verkeers-, water- en spijlenhek-
slachtoffers. De meeste hebben we 
gelukkig weer kunnen uitzetten. 
 

  
Steven 
 
Uitbreidingen in 2013 
Er is hard gewerkt. De derde uitwenweide 
is gerealiseerd. Het hekwerk is geplaatst 
door de firma Acon uit Lemelerveld.  
 

 
 
Verder zijn door de firma Teijen uit 
Sellingen meer dan 600 struiken en bomen 
geplant teneinde bosjes te creëren, waarin 
de reeën zich kunnen verstoppen. Jammer 
genoeg moeten deze bosjes voorlopig 
worden afgeschermd met gaas, omdat er 
anders geen enkele kans is dat ze ooit groot 
worden. Reeën zijn dol op al dat jonge 
groen. 
 
Omdat we afgelopen jaar veel water-
overlast hadden bij stal 3 en 4, is er verder 
een waterafvoer aangelegd naar de sloot.  
 
Het enige dat we dit jaar nog willen 
realiseren is een opslagruimte voor stro, 

voer, enz. De vloer is al gelegd door de 
firma Marskamp Bestratingen uit 
Sellingen. Voor de bouw van de berging 
hebben we het benodigde geld nog niet bij 
elkaar. We hebben een aantal subsidie-
aanvragen ingediend. De M.A.O.C. Gravin 
van Bylandt Stichting heeft al een donatie 
gedaan.  
 

 
De vloer is al gelegd 
 
Vrijwilligersdagen 
Zoals elk jaar hielden we in april en begin 
mei twee vrijwilligersdagen. Er is 
behoorlijk wat werk verzet. De stallen 
hebben een grote voorjaarsschoonmaak 
gehad, het kalverenweitje is afgegraven en 
van nieuwe graszoden voorzien, er zijn 
rietmatten geplaatst tegen inkijk, enz. enz. 
Het was heel gezellig en we willen 
iedereen die heeft meegewerkt nog eens 
heel hartelijk bedanken! 
 

 
Het kalverenweitje wordt afgegraven 
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Rietmatten worden geplaatst 
 
Onze twee vaste vrijwilligers willen we 
nog eens speciaal bedanken. Dit zijn Harry 
van der Meulen, die we in een vorige 
nieuwsbrief al aan u hebben voorgesteld, 
en Jeanique van de Berg, die helpt bij het 
verzorgen van de reekalfjes. 
 

 
Jeanique, bezig met het flessen 
 
Stichting Dierenlot 
De Stichting Dierenlot hield op 20 april 
haar vijfde beneficiantendag. Zoals altijd 
was er een grote opkomst van dieren- 
opvangcentra en dierenambulance-
organisaties. Het is altijd een goede 
gelegenheid kennis en ervaringen uit te 
wisselen. Er werd een aantal workshops 
gegeven, deze keer over beschermde wilde 
inheemse dieren. Ons opvangcentrum heeft 
een workshop gegeven over de opvang van 
reeën. Deze werd druk bezocht. 
 

 

 
 
 
Donaties en subsidies 
Alle dierenhulporganisaties die hebben bij- 
gedragen aan het realiseren van ons 
opvangcentrum willen wij nogmaals 
bedanken.  
Een speciaal woord van dank willen we 
richten aan de Stichting Menodi.  
 

 
 
Menodi zet zich in voor de rechten van 
dieren. Ze wil mensen bewust maken van 
dierenleed en hun handvatten aanreiken om 
dierenleed te voorkomen. Wij zijn partner 
van de Stichting Menodi, wat inhoudt, dat 
deze stichting ons steunt door middel van 
een maandelijkse bijdrage.  
Ook al onze particuliere donateurs willen 
we hartelijk bedanken. Blijf ons alsjeblieft 
steunen. Elke bijdrage, groot of klein, is 
meer dan welkom.  
 
Grote organisaties steunen ons alleen voor 
specifieke projecten. Bijvoorbeeld de 
aanleg van een derde weide of het bouwen 
van een opslagruimte. Voor de normale 
exploitatiekosten, zoals voeding, 
dierenarts, medicijnen, kosten 
warmtelampen e.d. zijn wij geheel 
afhankelijk van giften en donaties. 
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Overig nieuws 
In april hebben wij alle banden met de 
Stichting Reeënopvang Nederland 
verbroken. Aanleiding was een door deze 
stichting op haar website geplaatste brief 
over de sportvisserij in Nederland, waarin 
de jacht gepromoot werd. Deze brief was 
geplaatst door de webmaster, zonder 
medeweten van het bestuur. Ons opvang- 
centrum is tegen de jacht in welke vorm 
dan ook en wil elke schijn, als zou dit 
anders zijn, vermijden. 
 
Op 25 april 2013 heeft een aantal erkende 
reeënopvangcentra het Platform Reeën- 
opvangcentra opgericht. Het doel van dit 
platform is het uitwisselen van kennis over 
opvangen en verzorgen van reeën en ree- 
kalveren en het indien nodig regelen van 
het onderling her- en/of doorplaatsen van 
reekalveren. 
Tevens wil dit platform een informatie- 
baken zijn voor het publiek, zodat men 
snel kan vinden hoe te handelen bij een 
hulpbehoevende ree of verlaten reekalfje, 
en welk reeënopvangcentrum het dichtst in 
de buurt is.  
Het Platform Reeënopvangcentra heeft een 
eigen website, waarin tevens een overzicht 
is opgenomen van alle opvangcentra die 
een vergunning hebben gekregen van het 
Ministerie van E.L. & I. om reeën op te 
vangen.  
U kunt het platform vinden op: 
www.reeenopvangcentra.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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