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Deze week ontvingen wij een teleurstellend bericht. Met ingang van 01-01-2014 verstrekt de 
provincie Drenthe aan onze stichting geen subsidie meer. Ons bezwaarschrift tegen dit besluit 
is ongegrond verklaard.  
 
De provincie vindt het niet uit te leggen, dat ze enerzijds in het kader van het 
reeënpopulatiebeheer zieke en gewonde dieren laat afschieten en anderzijds het opvangen en 
later weer uitzetten van gewonde dieren subsidieert. Onze stichting heeft hier tegenin gebracht 
dat het hoofdbestanddeel van ons werk het opvangen van gezonde verweesde reekalveren is. 
We hebben hierbij gewezen op de wettelijke zorgplicht, die voor iedereen geldt. Art. 36 lid 3 
van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren luidt: “Een ieder is verplicht 



hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen”. Als die zorg achterwege wordt gelaten is 
men zelfs strafbaar. Waar het gaat om aangereden reeën zal euthanasie of het genadeschot 
vaak de meest humane oplossing zijn. Een heel ander verhaal is het met moederloze 
reekalfjes. Iedereen, die een verweesd reekalfje vindt, heeft een zorgplicht (waar de mensen 
zich overigens goed van bewust zijn). Zelf het kalfje houden is verboden. Dit moet zo snel 
mogelijk naar een opvangcentrum worden gebracht.  
 
Onze stichting voorziet daarom duidelijk in een behoefte. Dit jaar hebben we 24 reekalveren 
opgevangen uit de provincies Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. Hiervan waren 
er vier al te veel verzwakt om nog gered te kunnen worden en vier hebben we elders 
ondergebracht. De 16 reekalveren die er nu nog lopen worden na de winter uitgezet op diverse 
plekken in Nederland, waar ze de ruimte hebben en zo min mogelijk gevaar voor het verkeer 
opleveren. 
 
In Drenthe is geen reeënopvangcentrum. De provincie moet bezuinigen op natuurbeheer, en 
keuzes maken. Ze is van mening dat de activiteiten van onze stichting slechts in geringe mate 
bijdragen aan haar beleid. Formeel gezien valt er niet veel tegen het besluit in te brengen. We 
hebben dan ook besloten niet in beroep te gaan. Het gaat om een bedrag van € 1.100 per jaar, 
dat we nu moeten missen. Op deze manier wordt het voor ons echter wel steeds moeilijker ons 
werk voort te zetten.  
 
Na diverse steunbetuigingen zijn we op facebook een actie gestart om te proberen het ontstane 
financiële gat te dichten. Veel van onze sympathisanten zitten echter niet op facebook. 
Vandaar ook nog deze nieuwsbrief. Reekalfje PETRA hebben we het symbool gemaakt van 
onze actie. Zij was dit jaar het kleinste kalfje, dat werd opgevangen.  
 
We hopen op uw steun. Elke bijdrage, groot of klein, is meer dan welkom. Ons 
bankrekeningno. is NL71ABNA0436663600. Alvast bedankt!! 
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