Stichting Reeënopvang Westerwolde
Nieuwsbrief
Het is al weer december
Het is al weer december en we kunnen
terugkijken op een redelijk rustig jaar. Tot
nu toe werden er door ons dit jaar 43
dieren opgevangen. Dit waren 23 volwassen reeën, 18 reekalveren en 2 damhertjes. Een volledig overzicht is altijd te
vinden op onze website onder opvang
2015, maar enkele gevallen willen we toch
nog even apart noemen.
Het nieuwe jaar begon goed. Op 1 januari
konden we Noortje de vrijheid weer geven.
Zij werd op oudejaarsdag bij ons gebracht.
Ze was, misschien door het vuurwerk van
oudjaar, in de buurt van Noordbroek te
water geraakt en er door omstanders weer
uitgehaald. Ze was flink onderkoeld en in
shock. Met warmtelampen en rust hebben
we haar weer helemaal in de lopers
gekregen.

december 2015
waren heel blij toen ze gezelschap kreeg,
eerst van Rhens, toen van Babet en
tenslotte nog van Murdo. Allemaal waren
ze uit het water gehaald en allemaal waren
ze te oud om nog aan een flesje te kunnen
wennen. Dit was echt bijzonder. We
noemden hen onze vier “drenkelingen”.
Bijzonder was ook dat we dit jaar kort na
elkaar twee pasgeboren damhertjes binnen
kregen. Vedor (uit Veendam) en Holly (uit
Hoogeveen). Zoals we in onze vorige
nieuwsbrief al vertelden, lopen ze nu bij
Patricia, één van onze vrijwilligsters. Ze
hebben het echt bijzonder goed getroffen
met deze prachtige plek.

Vedor en Holly, in hun eigen bos/wei. Ze
kunnen niet buiten elkaar.

Noortje
Op 27 mei kwam reekalfje Kindra binnen.
Ook zij was te water geraakt. Ze was al
ruim 4 weken en te oud om nog aan de fles
(geitenmelk) te kunnen krijgen. Noodgedwongen zat ze apart, zodat ze zelf uit een
eigen bakje kon drinken en ook de anderen
niet opjoeg, als die de fles kregen, We

Reebokje Wessel
De topper van dit jaar was natuurlijk
Wessel, onze kleine beroemdheid. Hij
werd eind juni geboren op de N381 via een
keizersnede, nadat zijn moeder bij een verkeersongeluk om het leven was gekomen.
We worden nog geregeld door diverse
media benaderd met de vraag, hoe het nu
met hem gaat. Wel: het gaat heel goed met
hem. Hij is nu bijna 6 maanden oud en
flink gegroeid.

slecht zijn, dat reeën het niet gaan redden.
Een lange periode met veel sneeuw en
vorst kan funest zijn. Vooral als dit aan het
einde van de winter gebeurt, als de
reserves van de reeën vrijwel zijn uitgeput.
Denk daarbij ook aan de drachtige geiten,
die vanaf half april tot eind juni gaan
werpen. Hoewel ze in juli/augustus zijn
gedekt begint de vrucht pas eind december
te groeien.
Wessel, hij krijgt al geweiknopjes
Reeën in de winter
Om de winter te kunnen overleven moeten
reeën zich aanpassen. In de herfst beginnen
ze met het aanleggen van een flinke vetvoorraad. Vooral voor een reekalf is het
belangrijk met een goed gewicht de winter
in te gaan (minimaal 12,5 kg), anders
wordt de kans op overleven klein. Vanaf
september begint ook langzaam de wintervacht tevoorschijn te komen. Deze is
grijsbruin van kleur. De haren zijn hol en
bevatten veel lucht, waardoor ze een goede
isolatie bieden. Ook de ondervacht wordt
dikker. Vanaf november verandert het
territoriale gedrag en beginnen de reeën
sprongen (groepen) te vormen.
Gezamenlijk zoeken ze naar voedsel.

Sneeuw blijft op de isolatievacht liggen.
Het smelt niet door warmteverlies van het
lichaam.
Wintergasten
Maar als je een slimme ree bent, kom je in
de wintermaanden gewoon even langs bij
de reeënopvang voor wat extra voer. Elk
jaar hebben we wel een paar wintergasten.
Natuurlijk zijn dit reeën die ooit hier zijn
vrijgelaten, maar ze nemen ook wel eens
andere reeën mee.

Voedsel is schaars en het wel aanwezige
voedsel is minder voedzaam en heeft ook
minder vocht dan in de lente en de zomer.
Reeën gaan op de “spaarstand”. Ze eten
minder en de pens past zich aan. Ze rusten
vaker om energie te sparen. Verstoring
dient in deze periode zoveel mogelijk te
worden vermeden. Ondanks alle aanpassingen kunnen de weersomstandigheden zo

Wintergasten

Donaties en subsidies
Ook dit jaar hebben we weer subsidie
ontvangen van de Provincie Groningen.
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Verder willen we al onze particuliere
donateurs van harte bedanken. Helaas
kunnen we niet iedereen persoonlijk
bedanken, omdat de bank geen adressen
verstrekt. En natuurlijk een aantal
dierenhulp-organisaties:

Zoals elk jaar is er dit jaar weer bramenjam
gemaakt van de bramenstruiken langs de
reeënweide. Er zijn nog enkele potjes beschikbaar. Ook is er nog wat frambozenjam. Kosten per potje € 3,00.
In juli stonden we op de kunstmarkt Montmartre in Sellingen. Een aantal kunstenaars
had speciaal hiervoor iets gemaakt. Op
onze facebookpagina vind je in het album
“Reeën in de kunst” een overzicht van wat
er nog te koop is. O.a. met de hand
beschilderde zijden shawls en kussens
(Patricia van Duijvenbode), mooie reeëntekeningen (Jeanique van den Berg,
diverse schilderijen (Vilma van den Berg,
Jeanique van den Berg, Janneke Dekker,
Wim Romijn), glasmozaïek (Patricia).

We zijn er trots op partner te zijn van de
Stichting Menodi. Deze stichting steunt
ons met een maandelijkse bijdrage.

Verder ontvingen we dit jaar tot onze
verrassing een mooie bijdrage van de
Adolphina Swijterstichting. Deze stichting
is in 1999 ontstaan uit de nalatenschap van
mevrouw Swijter en heeft als doel hulpverlening aan het dier in nood, in de meest
uitgebreide zin van het woord.

“Reebok” door Janneke Dekker. Een rond
paneel, acryl op hout, doorsnede 70 cm.
Kan ook buiten hangen. Wie biedt?

Onze eigen acties
We doen nog steeds mee met de kledinginzamelingsactie van Stichting Dierenlot.
We hebben dit jaar al ruim 1000 kilo
verzameld. Dus denk aan ons als je je
kasten opruimt en oude kleding, textiel en
schoenen wilt weggooien.

Vrijwilligers en dierenhulpverleners
Zoals elk jaar in december willen we nog
eens iedereen bedanken, zonder wie het
reeënopvangcentrum niet zou kunnen
draaien.
Allereerst natuurlijk de vrijwilligers. Ze
hebben geholpen met het onderhoud van
de stallen en weides. Met name noemen we
Patricia en Jeanique, die ook hebben
geholpen met het opvangen en verzorgen
van de reekalfjes.

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
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Ook alle dierenambulancemedewerkers
verdienen het eens goed in het zonnetje te
worden gezet. Reeën worden bij ons
gebracht door de ambulances van de
Dierenbescherming Groningen en Drenthe
en van Dierentehuis Ter Marse in Stadskanaal. Alle ambulancemedewerkers zijn
vrijwilligers en ze zetten zich niet alleen in
voor reeën, maar voor alle dieren in nood!

DIERENKLINIEK VLAGTWEDDE

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.
Tot slot bedanken we nog Rob Dijk van
Dierenkliniek Vlagtwedde. Hij staat altijd
voor ons klaar en verleent belangeloos alle
benodigde medische hulp.

Facebook.com/reeopvang.westerwolde

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een goed 2016
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