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ANBI
Conform de nieuwe regelgeving per 1 januari 2014 voor ANBI’s, vindt u hier alle betreffende
informatie.
Statutaire naam:
Stichting Reeënopvang Nederland, gevestigd te Stoutenburg-Noord
Stoutenburgerlaan 8 B, tel. 0342-450206 / 0622970891
RSIN nummer: 816654578
Kamer van Koophandel nummer: 41020564
Bestuur:
D. Rodrigo, voorzitter / secretaris
E. van Galen, penningmeester
J.Pouwels, bestuurslid
Doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel de opvang en verzorging van hulpbehoevende reeën en het
terugplaatsen van deze dieren in de vrije natuur, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en in stand
houden van een landelijk netwerk van opvangcentra.
Actueel beleidsplan:
1. Het uitwisselen van kennis over het opvangen en verzorgen van reeën en reekalveren en het
regelen van het onderling door/herplaatsen van reekalveren indien nodig tussen de
verschillende centra.
2. Het bieden van een informatiebaken aan het publiek, zodat men snel kan vinden hoe er
gehandeld moet worden bij een hulpbehoevende ree of een gewond of verweesd reekalfje, en
welk opvangcentrum het dichtst in de buurt is.
3. Het streven naar een landelijk dekkend netwerk van reeënopvangcentra. Daar met name het
gebrek aan accommodatie een rol kan spelen, wordt ook getracht op diverse plekken in
Nederland een 12-uursopvang te regelen. Deze (andersoortige) opvangcentra kunnen de eerste
opvang doen, waarna binnen 12 uur gezorgd wordt voor vervoer naar een erkend
reeënopvangcentrum.
Beloningsbeleid:
De Stichting heeft geen beloningsbeleid. Het bestuur en vrijwilligers zetten zich geheel
belangeloos voor deze dieren in.
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JAARVERSLAG OVER 2018 VAN DE STICHTING REEENOPVANG NEDERLAND

In 2018 hebben zich weer veel mensen gewend tot de opvangcentra en het secretariaat van de
stichting, omdat zij een gewond of verweesd kalf hadden gevonden of omdat er een gewonde
volwassen ree werd waargenomen.
Met behulp van de medewerkers van de opvangcentra werden weer diverse volwassen reeën bevrijd
uit hekwerken en rasters en werden reeën tijdelijk opgevangen nadat zij uit een kanaal werden
gehaald.
Deze dieren zijn vaak zeer vermoeid of uitgeput en hebben liefst een donkere ruimte en rust nodig
om bij te komen van de redding en de stress die de redding met zich meebrengt. Als zij niet teveel
water hebben binnengekregen, dan kunnen deze dieren na een lange rustperiode direct weer
vrijgelaten worden.
In 2018 werden er door de opvangcentra ook weer veel kalveren opgevangen.
Helaas komen veel kalveren te laat binnen, waardoor het niet meer mogelijk is om ze met succes te
verzorgen en later uit te zetten.
Ook komen er kalveren binnen die zo zwaar gewond zijn dat genezing nauwelijks nog mogelijk is.
Kalveren met een open schedel, met afgemaaide poten, in dat geval kunnen de vrijwilligers alleen
nog maar helpen om het lijden en de pijn te verzachten door de dieren te euthanaseren.
Toch is het altijd goed om ernstig gewonde of verweesde dieren, hoe slecht de conditie ook is, naar
een opvangcentrum te brengen.
In de natuur sterven deze dieren vaak een lange ellendige dood en dan kunnen zij beter direct uit
hun lijden worden verlost.
Wonderen zijn ook in de opvangcentra de wereld niet uit en soms genezen dieren tegen de
verwachting in door een perfecte verzorging toch nog en kunnen zij later uitgezet worden.
Daarom krijgen alle dieren een kans, tenzij ze te zwaar gewond zijn en het in het belang van het
welzijn van het dier beter is om het te euthanaseren.
Er werden in 2018 in totaal 43 reeën bij de opvangcentra binnen gebracht: 4 bokken, 7 geiten, 16
bokkalveren en 16 geitkalveren binnengebracht, waarvan er 2 geiten, 1 bokkalf en 5 geitkalveren
werden uitgezet.
Aanrijdingen met drachtige reegeiten lopen bijna altijd slecht af voor het moederdier en haar nog
ongeboren kalveren. In het meest gunstige geval overleeft één van de kalveren de aanrijding en dit
kalfje moeten dan zo snel mogelijk naar een opvangcentrum gebracht worden.
Daar krijgt het dan intensieve verzorging en maakt het kalf een goede kans om later uitgezet te
kunnen worden.
Het zijn vaak boswachters en Dierenambulances die de dieren naar de opvangcentra brengen, maar
meestal halen de medewerkers van de opvangcentra de dieren zelf op. Dat is vaak beter omdat de
reeën dan op de juiste wijze worden vervoerd, waarbij ook nog eens de kortste weg naar het
opvangcentrum wordt genomen.
Soms worden de dieren door particulieren naar de opvangcentra gebracht.
Gelukkig neemt het aantal particulieren dat zo maar een kalfje uit de natuur meeneemt af, ( zie
daarvoor ook het leerzame filmpje op de website ( www.reeenopvang.nl ), maar toch komt
het nog voor dat men een kalfje eerst mee naar huis neemt. Als dan na een aantal dagen blijkt dat
het niet goed gaat met de verzorging, komt men alsnog met het kalf naar de opvang.
Helaas is er dan vaak al zoveel mis gegaan en is het kalf zo in stress, dat de overlevingskansen voor
het kalf daardoor veel kleiner zijn geworden.
Afgezien van het feit dat het strafbaar is om als particulier dieren uit de natuur mee naar huis te
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nemen, doen alle medewerkers van de stichting een dringend beroep op particulieren om niet direct
te denken dat een reekalf verlaten is door de moeder. Laat het kalf met rust, RAAK HET NOOIT AAN
en ga weg, zodat de moeder weer naar het kalf toe kan gaan. Die vinden elkaar weer, maar zolang als
men in de buurt van het kalf blijft staan, komt de moeder niet terug!!!
Men kan altijd na een paar uur nog eens gaan kijken en in bijna alle gevallen is het kalf dan weg.
Het kan natuurlijk zijn dat de moeder van het kalf is doodgereden; als dat werkelijk het geval is, dan
moet het kalf zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde opvangcentra gebracht worden.
Daar worden de kalveren in alle rust en in een omgeving die past bij hun leefwijze door vrijwilligers,
die veel verstand hebben van de verzorging van reeën, groot gebracht.
Alle medewerkers brengen nogmaals onder de aandacht dat het, hoe goed het ook is bedoeld,
strafbaar en niet goed is om de kalfjes mee naar huis te nemen en hen overdag thuis in de tuin te
zetten en hen ‘s avonds en ’s nachts in de huiskamer te plaatsen!
Dat is echt strafbaar en dient in geen enkel opzicht het welzijn van het kalf!
De medewerkers van de stichting doen ten slotte nog een speciale oproep aan alle hondenbezitters:
ELK jaar weer worden er ernstig, door honden toegetakelde volwassen reeën en reekalveren binnen
gebracht.
Hondenbezitters denken altijd: “ dat doet mijn hond niet,“ maar helaas gaan loslopende honden
regelmatig het bos in waar ze zogenaamd gaan spelen met een ree of reekalf dat ze tegenkomen.
Een paar beten zijn voor een volwassen dier, samen met de stress die het dier krijgt, al voldoende om
het niet te overleven of zeer ernstig gewond te raken. Voor een klein zeer kwetsbaar reekalfje is één
enkele hondenbeet vaak al genoeg om ernstig gewond te raken en dood te gaan. Medewerkers zien
reeën met de meest vreselijke verwondingen, duidelijk toegebracht door honden, binnenkomen.
Vandaar:
Hondenbezitters, houdt uw honden in het buitengebied en in de bossen ALTIJD AANGELIJND.
Vaak staat dit ook op de borden bij de toegangswegen van de natuurgebieden vermeld, maar helaas
houden zeer veel mensen zich niet aan deze regels waardoor er onnodig dieren ernstig gewond
raken of sterven.

