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Meer dieren in de 
opvangcentra 
 
Het voorjaar is een drukke periode voor de opvangcentra 
voor dieren. Mensen brengen er dieren binnen die gewond 
zijn. Veel dieren hebben kleintjes. Die leren met vallen en 
opstaan.

Bij een dierenarts ga je als je 
huisdier ziek of gewond is. Maar 
ook wilde dieren hebben soms 
hulp nodig. Dan kan je naar een 
opvangcentrum voor dieren. Zij 
verzorgen het dier tot het sterk 
genoeg is. Dan mag het opnieuw 
de natuur in. In België zijn er 
heel wat opvangcentra. Zij krij-
gen de laatste tijd veel vogels en 
egels binnen. 

Veel mensen
In het voorjaar worden veel 
vogels geboren. Ze vallen soms 
uit het nest. Of ze worden aan-
gevallen door een kat. In het 

beste geval zullen de ouders 
hun kleintje verzorgen. Maar 
soms lukt dat niet. Ruikt een 
ouder dat een mens het diertje 
heeft aangeraakt? Dan stoot ze 
het af. Je brengt zo’n diertje het 
best naar een opvangcentrum. 
Daar worden de kleine vogels 
geholpen. Elk half uur tussen 8 
en 23 uur moeten ze eten krij-
gen. Dat is een hele klus! Door 
het coronavirus mogen er niet 
veel mensen in een kleine ruim-
te werken. Dat is ook voor de 
opvangcentra een probleem. De 
aanwezige verzorgers hebben 
hun handen vol. 
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Zieke egels
Het gaat niet goed met de egels. 
De laatste jaren worden er veel 
zieke egels gemeld. Ze hebben 
wonden en zweertjes op hun 
snuit. Hun pootjes zijn gezwol-
len. Niemand weet waar de 
ziekte vandaan komt. Er is geen 
medicijn dat hen kan helpen. 
Daarom moeten ze zo goed 
mogelijk verzorgd worden. Elke 
dag komen wel tien egels met 
deze symptomen de opvangcen-
tra binnen. De verzorgers geven 
de diertjes eten en verzorgen de 
wonden. Wordt de oorzaak van 
de ziekte niet gevonden? Dan 
sterft de egel misschien uit.

>>> Vervolg

Zie je een gewond dier? 
Breng het dan zeker naar een 
opvangcentrum. 
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