Stichting Reeënopvang Westerwolde
Nieuwsbrief
Het is al weer december en de reekalveren
zijn flink gegroeid. Er lopen er nu 16 in de
grote wei. Jammer genoeg is er niet veel
blad meer dat we voor ze kunnen plukken.
Maar er staat nog gras en ze beginnen al te
eten van de deze zomer verzamelde takken.
Maar natuurlijk is dit niet genoeg voor 16
reeën. In de stallen staan dan ook hertenbrokjes en muesli. Ook winterwortelen en
af en toe een appeltje vinden ze lekker.
Maar bij reeën doet zich nog iets
bijzonders voor. In de winter gaan ze op de
“spaarstand”. Ze hebben hun zomervacht
al verwisseld voor een dikke wintervacht.
De haren zijn hol, waardoor de isolatie
zeer goed is. Om nog meer energie te
besparen zijn de reeën minder actief. Ze
rusten langer en gaan meer in dekking
liggen. Ze onderhouden geen territorium
meer, maar verzamelen zich in sprongen
(groepjes) om samen naar voedsel te
zoeken. Ook de spijsvertering wordt een
tandje lager gezet. Wij merken dat ook
onze reekalveren wat minder gaan eten.

Sneeuw blijft gewoon op de vacht liggen.
Het smelt niet door warmteverlies van het
lichaam. Het glijdt er gewoon af. En als
‘s morgens de weilanden berijpt zijn, zijn
de reeën dat ook.
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Opgevangen in 2013
Tot nu toe hebben we dit jaar 14 volwassen
reeën opgevangen, 24 reekalveren en 3
damherten. Totaal dus 41 dieren.
Van de volwassen reeën hebben we er 5
weer succesvol kunnen uitzetten. Voor
verkeersslachtoffers is euthanasie helaas
meestal de beste oplossing.
Van de reekalveren zijn er 4 overleden en
4 hebben we doorgeplaatst naar Faunavisie
Wildcare in Westernieland.

September. Samen blad eten.
Volgens de door het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie aan ons afgegeven vergunning
mogen we behalve reeën ook damherten en
edelherten opvangen. Edelherten komen in
Groningen en Drenthe niet voor en
damherten vind je in deze provincies niet
in het wild. Het is dus wel bijzonder dat er
dit jaar voor het eerst tot drie keer toe een
damhert bij ons werd gebracht.
De eerste was natuurlijk Stanley. Hij kwam
binnen toen hij pas enkele uren oud was.
Toen hij bijna 12 weken was, hebben we
met pijn in het hart afscheid van hem
genomen. Hij verblijft nu in
Westernieland. Het gaat goed met hem!

Op 31 augustus werd Minty gered uit het
Oldambtmeer. Zwaar onderkoeld kwam ze
bij ons. Het zag er niet goed uit, maar met
kruiken en warmtelamp hebben we haar
toch weer op temperatuur gekregen. Ze
bleek te zijn ontsnapt en is nu weer terug
bij de eigenaar. Ze heeft niets nadeligs van
haar avontuur overgehouden.

bij onze groep wilde aansluiten. Wei 1
staat open en daar verblijft ze nu al een
aantal weken vrijwillig. Zij ligt aan de ene
kant van het gaas en aan de andere kant
liggen er altijd wel een paar kalveren om
haar gezelschap te houden. Waarschijnlijk
is het een ree die we ooit hebben vrijgelaten, want ze lust hertenkorrels. Soms is
ze een paar uurtjes weg, maar ze komt elke
keer weer terug. Opmerkelijk was, dat ze
tijdens de sinterklaasstorm twee dagen verdwenen was. ’s Morgens was ze al weg,
ruim voordat de storm losbarstte. Vermoedelijk heeft ze dekking gezocht in het bos.
De Reeënopvang in het nieuws
De provincie Drenthe heeft de subsidie aan
onze opvang met ingang van 2014
stopgezet. Zoals bekend hebben we naar
aanleiding van alle steunbetuigingen, die
we vervolgens kregen, een actie gestart om
het ontstane financiële gat te dichten. Dit
heeft de nodige publiciteit opgeleverd.

Minty staat weer, enkele uren na
binnenkomst
En op 9 december werd Oukje gebracht.
Ze was gevonden in een aardappelveld bij
Oude Pekela. Ze bleek ziek te zijn. Behandeling leverde geen resultaat op en helaas
hebben we haar na een week moeten laten
inslapen. De eigenaar heeft zich nooit
gemeld.
Een wintergast
We hebben een wintergast. In november
beginnen de reeën sprongen te vormen om
samen de winter door te komen. Eind
november zwierf er een reegeit rond onze
kalverweide. Het was duidelijk dat ze zich

RTV Noord met Wiebe Klijnstra
Op 25 november meldde RTV Drenthe
zich als eerste om een reportage te maken.
En op 26 november waren we ’s morgens
een paar keer live in de radiouitzending
van Radio Noord. Ook het Dagblad van het
Noorden heeft er aandacht aan besteed.
De actie was een ongelooflijk succes. De
totale opbrengst was meer liefst € 1.378
aan particuliere donaties!! En deze week
hebben ook de Rabobank en de Dierenbescherming Drenthe een leuk bedrag overgemaakt.
Alle gulle gevers nogmaals bedankt!

Onze wintergast
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vertrokken om te gaan helpen in een
olifantenopvangcentrum. Vlak voor
kerstmis komt ze weer naar Nederland.

Moeilijk uit te leggen
De provincie Drenthe heeft de subsidie aan
ons opvangcentrum ingetrokken met als
argument, dat er in Drenthe veel te veel
reeën zijn en dat het daarom niet logisch is
de opvang van gewonde reeën en
verweesde reekalveren te subsidiëren.
Gedeputeerde Rein Munniksma heeft het
meermalen zo in de media verwoord. Wij
konden dat begrijpen. De provincie moet
bezuinigen en daarbij keuzes maken. Dan
is het echter wel schrijnend om een week
later het bericht te lezen, dat Drenthe zelf
een nieuwere telmethode voor reewild
heeft ontwikkeld en dat daaruit blijkt dat er
in Drenthe ruimte is voor 1300 extra reeën.
Deze tegenstrijdigheid vinden wij moeilijk
uit te leggen.

Donaties en subsidies
Wij zijn er trots op partner te zijn van de
Stichting Menodi. Menodi zet zich in voor
de rechten van dieren. Ze wil mensen
bewust maken van dierenleed en hun
aanvatten aanreiken om dierenleed te
voorkomen. De Stichting Menodi steunt
onze opvang financieel door middel van
een vaste maandelijkse bijdrage.

Vrijwilligers
Actie Petra was dit jaar niet de enige actie.
Debby de Kraaij, één van onze vrijwilligers, heeft heel veel werk verzet voor
de bramenjamactie. Niet alleen heeft ze het
meeste van iedereen geplukt, ze is ook
urenlang bezig geweest met het maken van
jam. Een vervolgens heeft ze ook nog eens
vrijwel alles in haar eentje verkocht! Er
zijn in totaal 34 potjes verkocht. Dank je
wel, Debby!!

Verder willen we de Stichting Dierenlot
bedanken voor haar steun, o.a. toen we
onverwachts een extra kalverenweitje
moesten aanleggen voor damhert Stanley.

Tot slot noemen we nog onze vaste
dierenarts, Rob Dijk van Dierenkliniek
Vlagwedde. Ook dit jaar heeft hij weer
vrijwel belangeloos medische hulp
verleend en ons steeds met raad en daad
bijgestaan. Bedankt Rob!
Er zijn nog potjes beschikbaar. € 3 per stuk
Ook willen we Jeanique van den Berg
bedanken. Zij heeft dit jaar geholpen bij
het verzorgen van de reekalfjes. Ze heeft
nog een paar leuke filmpjes gemaakt, die u
eventueel via onze website kunt bekijken.
Jeanique is in oktober naar Thailand
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Wie meer over ons wil weten kan ook
kijken op:
www.reeenopvangwesterwolde.nl

En tot slot: volg ons op Facebook.

Bellen naar: 0599-322655
Facebook.com/reeopvang.westerwolde

Of mailen naar:
info@reeenopvangwesterwolde.nl

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een goed 2014
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