Stichting Reeënopvang Westerwolde
Nieuwsbrief
We kijken terug op een redelijk rustig jaar.
De eerste ree werd op 12 januari bij ons
binnengebracht. Krelis, een jong bokje,
was in het water terecht gekomen in
Kropswolde. Hij zat vast onder een steiger
en is bevrijd door medewerkers van de
dierenambulance Hoogezand. Na een nacht
in een donkere stal was hij helemaal
opgeknapt en hebben we hem vrijgelaten.

Krelis
En de laatste van dit jaar tot nu toe was
Tessy. Zij kwam binnen op 5 december. Ze
was gevonden in een tuin in het buitengebied van Ter Apel en werd gebracht door
de dierenambulance Stadskanaal. Ondanks
de inspanningen van de dierenarts konden
we haar niet redden. Ze bleek gedeeltelijk
verlamd en moest worden geëuthanaseerd.
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Het uitzetten van reekalveren
Er wordt ons geregeld gevraagd, wanneer
de verweesde reekalfjes, die in mei en juni
zijn geboren, weer worden uitgezet. Er
bestaat een theorie om verweesde
reekalveren al in november van hetzelfde
jaar weer uit te zetten, zodat ze zich
kunnen aansluiten bij één van de sprongen
(groepen) van reeën, die dan worden
gevormd. Wij zijn hier echter geen
voorstander van. Binnen de sprongen
bestaan familieverbanden en uit onderzoek
is gebleken, dat een verweesd reekalf niet
in de sprong wordt opgenomen, maar
steeds door de geiten wordt weggejaagd.
Eigenlijk vormen onze reekalveren een
eigen sprong, want de onderlinge banden
zijn hecht. Maar het is wel een sprong
zonder de leiding van volwassen reeën. Je
kunt ze niet uitzetten terwijl de winter voor
de deur staat! Bovendien neemt in een
normaal reeënleven de moeder pas in
maart/april van het volgende jaar afscheid
van haar kind.

In totaal zijn er dit jaar 25 dieren bij ons
binnengekomen. Dat zijn er aanmerkelijk
minder dan vorig jaar, wat vooral wordt
veroorzaakt door het feit dat er veel minder
reekalfjes werden gebracht.

Januari. De kalveren die in maart zijn
uitgezet.

In maart hebben we 15 reekalveren, die in
mei/juni 2013 bij ons waren binnengekomen, gezond en wel weer uitgezet.

Reekalfjes blijven dus ruim 10 maanden
bij ons. We hebben daarvoor twee grote
weides van 3500 en 7000 m2 groot. Als ze

geen melk meer krijgen (half augustus)
mogen ze de grote wei in. Ze verwilderen
dan verbazingwekkend snel. Menselijk
contact wordt zoveel mogelijk vermeden.
Ze worden nog wel bijgevoerd, maar dat
gebeurt steeds door dezelfde verzorger. In
maart worden ze in groepjes uitgezet.

Onze donateurs
We zijn blij, dat zoveel mensen de reeën en
ons opvangcentrum zo’n warm hart toedragen. De provincie Drenthe besloot vorig
jaar de subsidie aan onze stichting stop te
zetten, maar tot nu toe lukt het aardig het
ontstane financiële gat te dichten. We bedanken al onze donateurs van harte. Het is
vooral leuk, dat veel mensen een eigen
actie beginnen. Voorbeelden:

Wintergasten
Dit jaar hebben we twee wintergasten, een
geit en een bok. Sinds november komen ze
elke dag wel een paar uurtjes langs en
soms blijven ze de hele dag.

Mireille, één van onze facebook-vrienden,
weet elke keer weer wat nieuws te verzinnen. Een boekenactie, een kledingactie
en nu is ze in te huren voor klusjes. Ze
heeft al veel geld voor de reeën opgehaald.
Ook kinderen beginnen spontaan een actie.

Onze wintergasten. Ze komen door het
openstaande hek van wei 1 naar binnen.
We gaan er van uit dat het twee door ons
uitgezette reeën zijn.
Dit zijn Elin (9), Tibbe (6) en Jens (9). Ze
hebben lege flessen verzameld en kwamen
het aldus opgehaalde geld aanbieden. En
een paar dagen later kwam Marit (bijna
10), die een actie onder familie, vrienden
en kennissen was begonnen.

Onze accommodatie
Het is allemaal nog gelukt dit jaar. Onze
verzorgingsruimte is geïsoleerd en er is
verwarming en een warmwatervoorziening
aangelegd. We konden dit realiseren dank
zij bijdragen van de Stichting Bouwstenen
voor Dierenbescherming en de Stichting
Dierenlot.

Maar DONATEUR VAN HET JAAR is
voor ons Joop. Joop is een groot dierenliefhebber en hij draagt onze stichting een
warm hart toe. Joop werd 80 jaar en hij gaf
een groot feest voor familie en vrienden,
want deze heuglijke gebeurtenis moest
natuurlijk uitbundig worden gevierd. Als
cadeautip had hij een bijdrage aan ons
opvangcentrum genoemd. En dit heeft een
heel mooi bedrag opgeleverd.
Dank je wel, Joop!!
De oorkonde is inmiddels uitgereikt.

Onze verzorgingsruimte
Wie heeft verder nog een leuk idee?
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Onze eigen acties
We gaan nog steeds door met de kledinginzamelingsactie van Dierenlot. Gelukkig
weten steeds meer mensen de kliko te
vinden, die bij onze ingang staat. Hier kan
oude kleding, schoenen en linnengoed in
worden gedeponeerd. ’s Avonds halen we
de kliko weg, maar je kunt altijd bij ons
aanbellen. Het heeft dit jaar toch een
aardig bedrag opgeleverd.

Stichting Menodi
De Stichting Menodi is misschien niet bij
iedereen bekend en daarom willen wij deze
dierenhulporganisatie eens extra bij jullie
onder de aandacht brengen. Vanaf 1999
zet Menodi zich in voor de rechten en het
welzijn van dieren. Menodi doet dat o.a.
door samen te werken met ruim twintig
partners. Dit zijn gespecialiseerde dierenopvangcentra, dierenambulances en deskundigen op het gebied van dierverzorging. Zij ondersteunt deze partners
financieel. Verder helpt ze bij het
realiseren van projecten die ten goede
komen aan het welzijn van dieren. Wij zijn
er trots op partner te zijn van Menodi.
.

Ook de bramenjamactie liep net als vorig
jaar weer prima. De jam wordt gemaakt
van bramen die langs onze reeënweides
groeien. De kosten zijn € 3 per potje. Er
zijn nog potjes beschikbaar!
En we zijn een nieuwe actie begonnen.
Majanka (reeënverzorging) is bezig met
een serie getekende reeënportretjes. Het
zijn er inmiddels 7.

Menodi staat overal in het land geregeld
met een stand bij supermarkten. Als je
meer over deze stichting wilt weten, kijk
dan op http://www.menodi.nl
Onze dierenarts
We willen dit jaar niet afsluiten zonder
onze dierenarts, Rob Dijk van Dierenkliniek Vlagtwedde, te bedanken. Hij staat
altijd voor ons klaar. In juli kwam hij zelf
’s avonds laat een ree brengen. Vlada was
na een aanrijding bij hem binnengebracht
en behandeld. We hebben Vlada enige tijd
later weer kunnen uitzetten.

Petra, binnengekomen in mei 2013 en
uitgezet in maart 2014. Ze was eind vorig
jaar het symbool van onze geldinzamelingsactie, toen de provincie Drenthe de
subsidie aan ons opvangcentrum stopzette,
en heeft veel geld voor ons opgehaald.
Ze zijn te koop voor € 10 per stuk,
afgehaald. We kunnen ze ook opsturen.
De verzendkosten zijn € 3,75. Ze zijn 13 x
18 cm en zitten in een lijstje. Elke tekening
is origineel, dus geen kopie of afdruk. Er
zit een kaartje bij met de naam en het
verhaaltje van de getekende ree. De
volledige serie is te zien op facebook in het
album “Reeënportretjes” of op onze
website.

Om stress tijdens vervoer zoveel mogelijk
te vermijden worden de meeste reeën in de
stal behandeld. Maar als ze nog zo klein
zijn gaan ze ook wel naar de praktijk.
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dierenhulporganisaties elkaar te ontmoeten
en informatie uit te wisselen.

Vrijwilligers
Jeanique van den Berg, onze vaste
vrijwilligster voor de verzorging van de
reekalfjes, heeft een baan! Ze gaat aan de
slag bij Wonderland en bij Kabouterland.
We zullen haar missen, maar we zijn heel
erg blij voor haar en wensen haar veel
succes!
Dank je wel voor alles, Jeanique!!
Nieuws in het kort
We hebben een informatiemap samengesteld over ons opvangcentrum en over de
ree in Nederland. Deze informatiemappen
liggen inmiddels bij de Dierenbescherming
in Assen en Winschoten. Ze worden daar
ter inzage gelegd op informatiedagen. Wie
belangstelling heeft voor zo’n map kan
contact met ons opnemen.

Wie meer over ons wil weten kan ook
kijken op:
www.reeenopvangwesterwolde.nl
Bellen naar: 0599-322655

We hadden ook pech. Vorige maand is de
computer van ons opvangcentrum
gecrasht. Reparatie was geen optie meer
voor deze oude computer. Inmiddels
hebben we een nieuwe, maar het sloeg wel
een gat in onze begroting!

Of mailen naar:
info@reeenopvangwesterwolde.nl
En tot slot: volg ons of word vriend op
Facebook.

Op 8 november werd er door de Stichting
Dierenlot weer een landelijke bijeenkomst
dierenhulpverlening georganiseerd. Deze
bijeenkomsten worden steeds drukker
bezocht. Het is een goede gelegenheid voor

Facebook.com/reeopvang.westerwolde

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een goed 2014
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