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De opvang van reeën tot nu toe dit jaar 

Dit jaar zijn er al 16 volwassen reeën en 18 

reekalfjes bij ons binnengekomen. Ook 

werden er twee pasgeboren damhertjes 

gebracht.  

Van de volwassen reeën hebben we er 11 

weer kunnen uitzetten. De overige waren te 

zwaar gewond na een ongeluk of zo ziek 

dat euthanasie de enige oplossing was. Er 

lopen nu 10 reekalveren bij ons rond. 

 

Reekalfje Wessel 

Wessel is natuurlijk onze ster. We worden 

nog geregeld gebeld met de vraag hoe het 

nu met hem gaat. Het gaat gelukkig heel 

goed met hem. Hij groeit voorspoedig! 

 

 
Wessel, 2 weken oud 

 

Reekalfjes worden geboren in mei en juni. 

Op 22 juni  waren ze bijna allemaal 

geboren, maar Wessel zat nog veilig bij 

moeder in de buik. ’s Avonds echter 

verongelukte de moederreegeit op de N381 

bij Westerbork. Een passant zag dat de ree 

hoogdrachtig was en dat er nog beweging 

in de buik zat. Hij aarzelde geen moment 

en heeft ter plaatse Wessel via een keizer-

snede ter wereld gebracht.  Een prachtige 

actie! De dierenambulance ZW Drenthe 

heeft hem vervolgens met spoed naar ons  

gebracht. Inmiddels is Wessel tamelijk 

beroemd. RTV Noord, RTV Drenthe, het 

Dagblad voor het Noorden en zelfs de 

landelijke pers hebben aandacht aan hem 

besteed. 

Omdat hij zo laat geboren werd, kon 

Wessel pas na 3 weken bij de andere 

kalveren worden gezet. En nu de wat 

oudere reekalveren in de grote wei lopen, 

zit hij weer apart, samen met Gieneke, ook 

een klein reekalfje. Ze krijgen nog een paar 

keer per dag de fles.  

 

Onze grote wei van 7000 m2 

Sinds ruim een week loopt een aantal ree-

kalveren in dit weiland. In het midden 

ervan is een groot stuk wild gehouden en 

beplant met struiken. In het voorjaar 

kregen we nog 10 wilgenbomen van een 

reeënvriend. De rest van de struiken heeft 

nu 2 jaar de tijd gehad om te groeien. Het 

staat vol met lekker blad en valt zeer in de 

smaak. De reetjes vertonen hun natuurlijk 

gedrag en verstoppen zich hier het grootste 

gedeelte van de dag. Af en toe komen ze  

tevoorschijn om wat te grazen of rond te 

rennen.  

 

 
 

Soms komen ze nog even in de stal. Hier 

worden ze dan bijgevoerd. Dit is vooral in 
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de winter belangrijk, omdat er dan niet 

meer genoeg in de wei staat. In maart van  

volgend jaar krijgen ze de vrijheid. 

 

Onze twee damhertjes 

Volgens de door het Ministerie aan ons 

afgegeven vergunning kunnen we behalve 

reeën ook damherten opvangen. En dat 

levert eigenlijk een probleem op. 

Damherten mogen namelijk in Nederland 

niet in het wild voorkomen. Je ziet ze 

alleen in hertenkampjes of  bij particu-

lieren. We kunnen damherten dus nooit 

zoals de reeën terugzetten in de natuur.   

Op 9 juni kwam Vedor bij ons binnen. Hij 

is afkomstig uit een hertenkamp in 

Veendam. Hij was net geboren en al te 

water geraakt. Omstanders hebben hem 

eruit gehaald en de dierenambulance 

gebeld.  En 3 dagen later arriveerde Holly, 

uit Hoogeveen. Zij werd niet geaccepteerd 

door haar moeder. Gelukkig hebben ze 

samen een prachtige plek gevonden bij 

Patricia, één van onze vrijwilligsters.  

 

 
Vedor en Holly, hier enkele weken oud 

 

Sinds enkele dagen hebben ze meer vrij-

heid gekregen en lopen ze bij Patricia in 

hun eigen paradijsje, een stukje bos met 

wei. Ze kunnen geen moment buiten 

elkaar.  

 

Schildersfestival Montmartre 

Op 11 juli stonden we op Montmartre, de 

elk jaar drukker bezochte kunstmarkt in 

Sellingen. De organisatie had ons een 

gratis kraam ter beschikking gesteld. Het 

thema van onze kraam was "Reeën in de 

kunst". Een aantal kunstenaars heeft 

speciaal voor ons iets gemaakt, waarvan de 

opbrengst vrijwel geheel ten goede kwam 

aan ons opvangcentrum. Het was een 

buitengewoon geslaagde dag. Het weer 

werkte natuurlijk ook fantastisch mee. 

 

 
Onze kraam 

 

We hebben maar liefst € 615 opgehaald en 

dit bedrag is door onze grote sponsor 

STICHTING DIERENLOT verdubbeld! 

 

 
 

Natuurlijk hebben we niet alles verkocht. 

Op onze facebook-pagina kun je in het 
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album “Reeën in de kunst” een overzicht 

vinden van wat er nog te koop is. Bijv.: 

met de hand beschilderde zijden shawls en 

kussens (Patricia van Duijvenbode), 

prachtige reeëntekenngen (Jeanique van 

den Berg), diverse schilderijen (Vilma van 

den Berg, Jeanique van den Berg, Janneke 

Dekker, Wim Romijn), glasmozaïek 

(Patricia), en natuurlijk reeënportretjes en 

ansichtkaarten. 

 

 
Vilma van den Berg, “Reekalfje” 

Acryl op doek, 60 x 80 cm 

 

Onze andere acties 

Er is dit jaar weer een overvloed aan 

bramen en de eerste bramenjam is al 

gemaakt. Dit jaar hebben we ook zelf-

gemaakte frambozenjam. Kosten per potje 

€ 3,00.  

 

 
 

En we doen nog steeds mee met de 

kledinginzamelingsactie van Stichting 

Dierenlot. Dit jaar is de opbrengst al rond 

de 650 kg. Dus denk aan ons als je je 

kasten opruimt en oude kleding, textiel en 

schoenen wilt weggooien. 

 

Ook is het mogelijk ons te sponsoren als je 

iets bij een webwinkel bestelt. Het bestelde 

artikel kost je niets extra. Ga voor meer 

informatie naar onze website 

www.reeenopvangwesterwolde.nl 

 

Onze donateurs 

We willen alle mensen en bedrijven, die 

ons gesteund hebben met een donatie, nog 

eens hartelijk bedanken. Het doet ons 

plezier dat het welzijn van reeën zoveel 

mensen nauw aan het hart ligt. Vrijwel 

dagelijks krijgen we telefoontjes met 

vragen over reeën. De provincie Groningen 

steunt ons nog steeds met een subsidie. De 

Stichting Menodi steunt ons ook met een 

periodieke bijdrage. 

 

 
 

 

Nieuws in het kort 

 

De vrijwilligersdag op 11 april was een 

groot succes. Het was erg gezellig en het is 

gelukt al het werk op deze dag klaar te 

krijgen. 

 

Ook de open dag op 2 mei werd redelijk 

goed bezocht. Het eerste reekalfje van dit 

jaar, Scimmy, was net gebracht. Ze heeft 

meteen veel vrienden gemaakt, al heeft ze 

daar zelf weinig van gemerkt, want 

iedereen was natuurlijk muisstil als er even 

om een hoekje mocht worden gekeken. 

 

 

 

 

http://www.reeenopvangwesterwolde.nl/
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Wie meer over ons wil weten kan ook 

kijken op: 

www.reeenopvangwesterwolde.nl 

 

Bellen naar: 0599-322655 

 

Of mailen naar: 

info@reeenopvangwesterwolde.nl 

En tot slot: volg ons of word vriend op 

Facebook. 

 

 
 

Facebook.com/reeopvang.westerwolde 
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