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Geen reekalfjes onterecht gebracht 
Dit jaar zijn er vrijwel geen reekalveren 
onterecht bij een opvangcentrum binnen-
gebracht. En dat is goed nieuws!!! Het 
betekent dat de boodschap “Laat reekalfjes 
met rust” begint aan te slaan. Zelf zijn we 
verschillende keren gebeld door mensen, 
die een reekalfje hadden gevonden, met de 
vraag hoe er het beste kon worden 
gehandeld. We zijn een paar keer gaan 
kijken en meestal bleek, dat er met het 
kalfje niets aan de hand was.  
 

 
Als je een kleintje zo ziet liggen is het 
meestal goed. Niet aanraken en wegwezen! 
Moeder is vrijwel zeker in de buurt en 
wacht totdat alles weer rustig is. Pas als 
moeder niet meer komt, terwijl het kalfje 
uren ligt te fiepen, moet er worden 
ingegrepen. 
 
Slecht kalverenjaar 
Vergeleken met andere jaren lijken er dit 
jaar minder reekalveren te lopen. 
Algemeen wordt aangenomen, dat in het 
wild 25 tot 75% van de reekalveren sterft. 
Behalve van de populatiedichtheid is dit 
ook van andere factoren afhankelijk. We 
denken dat in dit geval de kou en regen 
begin mei misschien een rol hebben 
gespeeld. Veel kalfjes sterven dan aan 
onderkoeling. En omdat de lente zo vroeg 

is ingezet, zijn de graslanden vrij vroeg 
gemaaid. Het is mogelijk dat hierbij meer 
kalfjes dan anders zijn gesneuveld. Bij de 
reeënopvangcentra zijn er ook minder 
reekalfjes  binnengebracht dan andere 
jaren. En het grootste deel dat binnenkwam 
was in een zo slechte conditie, dat ze het 
niet overleefden. Zelf hebben we er dit jaar 
tot nu toe 11 binnengekregen. Vorig jaar 
om deze tijd waren dat er 22, waarvan het 
overgrote deel (19) succesvol weer is 
uitgezet. Het is dan ook erg jammer, dat 
we dit jaar ondanks alle goede zorgen van 
de elf kleintjes slechts twee gezonde 
kalfjes hebben overgehouden. De 
problemen varieerden van hondenbeet, 
complete uitdroging, blindheid, gebroken 
kaak, zware madenbesmetting, enz.  tot 
zelfs een kalfje zonder ogen. Dit laatste 
reetje is voor obductie opgestuurd naar 
Utrecht, omdat we bang waren voor een 
virusbesmetting bij de moeder. In dit geval 
ging het (gelukkig) om een genetische 
afwijking.  
 

 
Hannelore en Astrid 
 
Volwassen reeën 
Met de volwassen reeën ging het gelukkig 
een stuk beter. Er kwamen er tot nu toe 
acht binnen. Zes daarvan hebben we 
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binnen één tot enkele dagen weer kunnen 
vrijlaten. Het ging hierbij om aanrijdings- 
en waterslachtoffers. Van de andere twee is 
er één geëuthanaseerd (zwaar ziek) en de 
andere is, waarschijnlijk ten gevolge van 
vergiftiging, overleden. 
 

 
Selly, weer op weg naar de vrijheid. Ze 
werd eind januari langs de kant van de 
weg gevonden, apathisch en zwaar 
onderkoeld (waarschijnlijk aangereden) 
 
Vraagbaak 
We vinden het leuk, dat we steeds vaker 
worden gebeld voor informatie over reeën, 
ook door de media. Omdat we af en toe de 
vraag krijgen hoe een reekalfje het beste 
kan worden grootgebracht, wijzen we er 
nog maar eens op, dat je daar als particulier 
beter niet aan kunt beginnen. Het is 
specialistisch werk en bovendien is het 
verboden een ree in bezit te hebben, als je 
geen ontheffing hebt.  Ook werd dit jaar 
enkele keren gevraagd hoe een door de 
moeder verstoten damhertje het beste kon 
worden verzorgd. Damherten mogen in 
tegenstelling tot reeën wel door iedereen 
worden gehouden. We proberen in zo’n 
geval zo goed mogelijk antwoord te geven 
en in een enkel geval zijn we zelfs even 
gaan kijken. 
 
Het damhert van Westerwolde 
Sinds vorig jaar december krijgen we 
geregeld meldingen van een loslopende 
damherthinde. De eigenaar is niet te 
achterhalen. De eerste keer werd ze 
gesignaleerd in de buurt van de Slangen-
borg in Sellingen. Vervolgens trok ze 
steeds verder naar het Noorden, naar 

Vlagtwedde. Omdat er blijkbaar klachten 
kwamen, werden we in mei gebeld door de 
Provincie. Het plan was haar te verdoven 
en ons werd verzocht voor verdere opvang 
te zorgen. We hebben vervolgens transport 
en een opvangadres geregeld. Eind juni 
hoorden we dat ze was gezien in de buurt 
van de golfbaan in Vlagwedde, maar nu 
met een kalfje! Toen we dat bij de 
Provincie meldden, vernamen we dat er 
inmiddels een besluit was genomen haar af 
te schieten. Verdoven was niet gelukt. We 
hebben toen geprobeerd een team mensen 
bij elkaar te krijgen om te proberen in ieder 
geval het kalfje te vangen en misschien 
ook de moeder. Gelukkig was dit niet meer 
nodig, want we werden gebeld door de 
Provincie, dat het besluit was terug-
gedraaid en dat moeder en kind met rust 
zouden worden gelaten, zolang ze geen 
gevaar voor de verkeersveiligheid zouden 
opleveren.  Het is al weer een tijdje 
geleden, dat we nog een melding hebben 
gekregen, toen uit Veelerveen. Inmiddels 
heeft “ons” damhert al twee keer het 
Dagblad van het Noorden gehaald.  
 
Onze reeënopvang in het nieuws 
Op 27 mei kwam Wiebe Klijnstra van 
RTV Noord weer even langs voor een 
reportage in het radio-ochtendprogramma.  
Het was gezellig. Er werd nog eens 
benadrukt dat je reekalfjes in principe met 
rust moet laten. 
 
 

 
Wiebe Klijnstra, op bezoek op 27 mei 
 
Op 14 juni was ons opvangcentrum te zien 
in het populaire programma Dam Op van 
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TV Noord. Dam Op was deze keer geheel 
gewijd aan Sellingen. Op de dag van de 
opnames regende het overvloedig, maar 
dat werd op ludieke wijze in beeld 
gebracht. Voor het geval  je nog eens wilt 
kijken volgt hieronder de link. Er zijn vier 
onderwerpen en wij zijn als laatste aan de 
beurt. Je kunt dus doorschuiven, maar we 
verzekeren je dat alle onderwerpen het 
bekijken meer dan waard zijn. 
 
http://www.rtvnoord.nl/gemist/ge

mist.asp?v=29453 
 
En op 13 augustus waren we ’s avonds te 
gast bij Radio Westerwolde. Er werd o.a. 
aandacht besteed aan onze acties. 
 
Acties 
Vorig jaar heeft de provincie Drenthe de 
subsidie aan de reeënopvang stop gezet. 
Sindsdien zijn we steeds bezig met het 
zoeken naar manieren om het ontstane 
financiële gat te dichten. Op dit moment 
lopen er twee acties. 
 
De reeënopvang doet mee met de kleding-
inzamelingsactie van Stichting Dierenlot. 
Bij onze ingang staat een kliko, waarin 
overdag oude kleding, schoenen, 
linnengoed enz. kan worden gedeponeerd. 
De netto-opbrengst komt volledig ten 
goede aan de reeënopvang. 
 
En wegens het grote succes van vorig jaar 
is er door vrijwilligers weer een flinke 
voorraad bramenjam gemaakt. De oogst is 
overvloedig dit jaar. De bramen worden 
geplukt van de afscheidingshaag, die is 
geplant tegen inkijk en voor de rust van de 
reeën. Bij de ingang staat een kastje met 
potjes bramenjam. De potjes kunnen ook 
bij de reeënopvang worden besteld. Een 
potje kost € 3,00. De actie duurt zolang de 
voorraad strekt.  
 

 
Dus als je de reeënopvang wilt steunen: 
breng oude kleding of koop bramenjam! 
 
Onze accomodatie 
We hadden toch nog een wens: 
verwarming en een warmwatervoorziening 
in de verzorgingsruimte. Dat wordt dit jaar 
nog gerealiseerd. We beginnen met isolatie 
van de ruimte.  
De Stichting Bouwstenen voor Dierenbe-
scherming en de Stichting Dierenlot 
leveren een bijdrage in de kosten. Onze 
hartelijke dank hiervoor! 
 

 
 
Donaties 
De stichting Menodi steunt ons ook met 
een 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, Stadskanaal enz. 
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Ook al onze particuliere donateurs willen 
we hartelijk bedanken. Blijf ons alsjeblieft 
steunen. Elke bijdrage, groot of klein, is 
meer dan welkom.  
 
Nieuws in het kort 
 
De vrijwilligersdagen in april waren weer 
erg gezellig. Er is veel werk verzet, waar-
voor onze hartelijke dank. 
 
We hebben dit jaar al weer een aantal 
powerpoint-presentaties gegeven. Als  
hiervoor belangstelling bestaat bij 
organisaties en/of instellingen, kan er 
contact met ons worden opgenomen.  
 
Op 8 augustus werden we opgeschrikt door 
een brandje in één van de stallen. Mede 
dankzij een oplettende buurman waren we 
er gelukkig snel bij. De reeën hebben er 
weinig van gemerkt. De schade is alweer 
zo goed als hersteld. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
Tot slot: 
 
Wie meer over ons wil weten kan ook 
kijken op: 
www.reeenopvangwesterwolde.nl 
 
Bellen naar: 0599-322655 
 
Mailen naar: 
info@reeenopvangwesterwolde.nl 
 
Of volg ons op Facebook. 
 

 
 
Facebook.com/reeopvang.westerwolde 
 

Onze weides zijn ook dit jaar weer zorg- 
vuldig (een aantal delen moet wild blijven) 
gemaaid door Chris Holtjer. Er zijn nog 
pakjes hooi beschikbaar. We hebben 
gehoord dat het hooi van goede kwaliteit 
is. Tel.no. van Chris: 06-10058018. 
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