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1. Uitgeoefende activiteiten 2020 
 
 

  1.1 Veldwerk 

 
Inventarisaties:  
De vrijwilligers van Stichting Dassenwerkgroep Brabant inventariseren sinds 1989, als een groep, 
jaarlijks de dassenburchten in Noord-Brabant om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 
Brabantse dassenpopulatie. 
 
Das&Boom: Alle gegevens zijn uiteraard opgestuurd naar Stichting Das&Boom opvang en advies ten 
behoeve van de landelijke registratie van dassenburchten en hun status.  
 
De volgende projecten krijgen van de Dassenwerkgroep extra aandacht bij de jaarlijkse 
inventarisaties: 
Brabants Landschap: Voor het 21e opeenvolgende jaar zijn de in Oost-Brabant gelegen 
dassenburchten van Het Brabants Landschap geïnventariseerd.  
 
Staatsbosbeheer: Voor het 13e opeenvolgende jaar zijn de dassenburchten geïnventariseerd in 
district "De Peel". Dit is het 9e jaar dat alle dassenburchten zijn geïnventariseerd in Noord-Brabant en 
Nationaal Park "De Maasduinen". 
 
 
 
 
 
Inventarisaties per gebied: 

 De Maashorst. Voor het 16e opeenvolgende jaar is een inventarisatie van de Maashorst 
uitgevoerd voor Staatsbosbeheer. 
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  1.2 Dassenburchten 

 
Eén van de taken van de Dassenwerkgroep Brabant is het actief zoeken naar nieuwe dassenburchten 
in Brabant. Deze worden direct doorgegeven aan o.a. de eigenaren, gemeenten en stichting 
Das&Boom opvang en advies. Daardoor geniet de burcht de officiële bescherming en is iedereen 
daarvan op de hoogte gesteld waardoor onduidelijkheden en ongewenste situaties kunnen worden 
voorkomen. 
 
In 2020 is er door onze vrijwilligers een groot deel van de Brabantse dassenburchten bezocht. Een 
deel hiervan was niet meer door dassen bewoond of zelfs helemaal verdwenen. 
Opvallend was dat in 2020, net als in 2019, relatief veel dassen door de aanhoudende droogte zich 
verplaatsten naar gebieden waar nog voedsel en water te vinden was. Daar werden nieuwe 
dassenburchten gegraven. Ook in gebieden die voorheen te nat waren. 
Doordat o.a. gewassen, voetbalvelden en tuinen gesproeid werden, was het dan ook geen verassing 
dat de, door voedselnood gedreven dassen, zich ook vaker in de buurt van mensen lieten zien.  
Dit fenomeen werd ook dit jaar helaas regelmatig alleen toegewezen aan een uitbreidende populatie. 
 

 
Compleet uitgedroogd maïsveld 

 
 
Dassenwerkgroep Brabant heeft van de natuurorganisaties Brabants Landschap, Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer vergunningen voor het inventariseren van de dassenburchten op hun 
grondgebied. Twee gebieden van Staatsbosbeheer ( Het Peelgebied en "De Maasduinen") zijn 
grensoverschrijdend met de provincie Limburg. Vandaar dat er jaarlijks ook een aantal 
dassenburchten in Noord-Limburg wordt geïnventariseerd, en dat hier naar nieuwe dassenburchten 
wordt gezocht. 
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  1.3 Misstanden 

 
Helaas komt het nog vaak voor dat dassenburchten verstoord of vernield worden. Hierbij is soms 
sprake van onbewuste overtreding of onwetendheid. In veel gevallen vindt deze verstoring echter 
moedwillig plaats. Daarnaast worden regelmatig dassen dood of verminkt aangetroffen als gevolg van 
grove overtredingen of nalatigheid. Evenzovele keren wordt iets dergelijks niet geconstateerd maar 
blijft het onder de oppervlakte. De laatste jaren lijkt het aantal meldingen toe te nemen. Reden temeer 
om de controle in het veld te handhaven en te verscherpen. 
De Dassenwerkgroep Brabant werkt samen met het samenwerkingsverband van groene handhavers, 
"Samen Sterk in Brabant". 
 
Voor een overzicht van feiten die de afgelopen jaren geconstateerd zijn klik hier. Het is geen volledige 
lijst, maar een greep uit de gevallen die bij de Dassenwerkgroep Brabant bekend zijn. 
 

 
Samen Sterk in Brabant - Handhaving Buitengebied in Noord-Brabant 
 
Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Brabant, de Brabantse gemeenten, de 
drie waterschappen, de drie omgevingsdiensten, de terreinbeheerders: de Vereniging 
Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer, Brabant Water en Evides. 
Meer informatie: https://ssibbrabant.nl/  of  klik hier voor de folder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/misstanden.html
https://ssibbrabant.nl/
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/bestanden/samen_sterk_in_het_buitengebied.pdf
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  1.4 Deelname overleg 

 
Hieronder een greep uit de diverse activiteiten: 
 

 Samen Sterk in Brabant: 
De Dassenwerkgroep Brabant werkt samen met het samenwerkingsverband van groene 
handhavers, Samen Sterk in Brabant. 

 Deelname SAMF (Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna aanrijdingen): 
Samenwerking met de jagers en politie, om met behulp van deskundige lokale vrijwilligers, snel en 
adequaat hulp te kunnen bieden bij aanrijding met in het wild levende dieren. 

 Samenwerking Das&Boom. 

 Gemeente Bergen (L.) en WBE Bergen: 
Samenwerking i.v.m. Mortaliteitsonderzoek en monitoring van de dassen binnen deze gemeente. 

 Gemeente Boxmeer en WBE: 
Samenwerking i.v.m. Mortaliteitsonderzoek en monitoring van de dassen binnen deze gemeente. 

 Contacten met agrariërs: dassenschade en hoe hiermee om te gaan (Faunafonds). 

 Contacten met particulieren: dassenoverlast/schade en hoe hiermee om te gaan 

 Deelname Werkgroep Natuur en Milieu Cuijk 

 Overleg met de aannemer van RWS m.b.t. rijkswegen 

 Overleg/onderzoek Homburgterrein Cuijk 

 Overleg/onderzoek Visio-terrein Grave 

 Overleg/onderzoek Maaslijn 

 Overleg/onderzoek Meanderende Maas 

 Overleg/onderzoek dijkverbetering Ravenstein-Cuijk 

 Overleg/onderzoek Hulder Vierlingsbeek 

 Overleg/onderzoek faunavoorzieningen provinciale wegen 

 Overleg/onderzoek faunavoorzieningen gemeente Cuijk 

 Overleg/onderzoek faunavoorzieningen gemeente Grave 

 Overleg/onderzoek zonnepark Boxmeer 

 Overleg/onderzoek zonnepark Uden 

 Overleg/onderzoek zonnepark Wanroij 

 Overleg/onderzoek zonnepark Nuenen 

 Overleg/onderzoek vernatting De Peel 

 Overleg Graafsche Raam 

 Overleg Flessenhals Oeffelt 

 Overleg Meerkampen Oeffelt 

 Onderzoek Langstraat Zeeland 

 Communicatie m.b.t. leges en eigen risico Provincie 

 Diverse overtredingen Wet Natuurbescherming 

 Divers overleg en onderzoek bos- en kapwerkzaamheden  

 Verwijdering dassenburcht Biezenmortel 

 Excursie Keent 
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  1.5 Overige activiteiten 

 
Nieuwsbrief: 
Stichting Dassenwerkgroep Brabant heeft een eigen nieuwsbrief. Deze gratis digitale nieuwsbrief 
verschijnt in principe vier maal per jaar. Hij wordt via E-mail als pdf toegezonden aan alle vrijwilligers, 
belanghebbenden en geïnteresseerden. 
In 2020 is, mede vanwege de enorme drukte, geen nieuwsbrief uitgebracht. Geïnteresseerden zijn op 
de hoogte gehouden via social media. 
 
 
Wilt u graag alle edities van de gratis nieuwsbrief  automatisch ontvangen, stuur dan een E-mail naar 
nieuwsbrief@dassenwerkgroepbrabant.nl onder vermelding van "Aanmelding nieuwsbrief".  
Privacyprotocol 
 
 
Website: 
De drukbezochte website www.dassenwerkgroepbrabant.nl biedt een schat aan informatie. Er wordt 
continu gewerkt aan verbeteringen en aanvullingen. 
De medewerkers van de dassenwerkgroep zijn hier dagelijks bereikbaar via E-mail. 
 
 
Lezingen / Bijeenkomsten: 
De Dassenwerkgroep Brabant verzorgt jaarlijks diverse lezingen voor bv. natuurverenigingen en 
scholen met soms een aanvullende excursie. 
 
 
Natuurmarkten: 
De Dassenwerkgroep Brabant heeft een zeer professionele stand waarmee ze aanwezig is bij diverse 
kleine en grote evenementen in Noord-Brabant. De stand is aangekleed met o.a. een opgezette das, 
een skelet van een das, schedels van diverse dieren, postkaarten, boekjes, folders, informatief 
materiaal, foto's en onze nieuwsbrief. 
In 2020 waren helaas alle evenementen, waarbij de Dassenwerkgroep aanwezig zou zijn, afgelast 
vanwege Corona. 
 
 

Datum Evenement Plaats 

   

   

   

   
 
 
 
 

mailto:nieuwsbrief@dassenwerkgroepbrabant.nl
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/bestanden/privacyprotocol_dassenwerkgroep_brabant.pdf
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/
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Media: 

 Vroege Vogels:  
13-02-2020 Zwemmmende dassen op de wildcam 
 

 Omroep gld:  
09-03-2020 Hond grijpt piepjonge das  
 

 Omroep Brabant:  
25-04-2020 Moederdas doodgeschoten vlakbij dassenburcht, ook haar jongen komen om  
 

 Brabants Dagblad:  
25-04-2020 Moederdas doodgeschoten in Sint-Michielsgestel  
 

 Tubantia:  
16-05-2020 Weesdasjes opgespoord in Twente na tragische dood moederdas: ‘Onvoorstelbaar 
dat er nog leven in zat’  
 

 rtv Oost:  
16-05-2020 Drie weesdasjes op het nippertje gered na zoektocht van acht dagen in het 
Buurserzand  
 

 Dagblad van het Noorden:  
08-06-2020 Dassenwerkgroep redt weesdasje: ‘We hadden tranen in onze ogen toen we het 
beestje hadden gevangen’  

 

 Eindhovens Dagblad:  
13-07-2020 De kilo's die dasje Greta aankwam, viel verzorgster Hester af 

 

 DierenLot Academie:  
22-08-2020 Opvang van bijzondere dieren: De das  

 

 Brabants Dagblad:  
12-09-2020 De dodelijke wegen van Noord-Brabant  

 

 Één van onze vrijwilligers trof tijdens een inventariesatieronde een gesaboteerde dassentunnel 
aan. Deze tunnel was bewerkt met afgewerkte olie om de dassen tegen te houden.  
De Gelderlander:  
14-09-2020 Dassentunnel gesaboteerd met olie: ‘Dit is van een ongelooflijke botheid’ 
 

 Brabants Dagblad:  
17-09-2020 Mogelijke aanwezigheid van dassen en bunzings houdt gemoederen bezig in Vught  

 

 Arena Lokaal:  
07-10-2020 Dierenambulance weer veilig op weg dankzij Autobedrijf Thoonen  
 

 Roots Magazine:  
06-11-2020 In de ban van dassen  

 

 Dtv Nieuws:  
11-12-2020 Lange afstanden voor dieren in nood fataal: Sharon schiet te hulp met opvang in 
Schaijk  

 
 

 
 
 

 

https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/zwemmmende-dassen-op-de-wildcam
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2439669/Hond-grijpt-piepjonge-das
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3194628/moederdas-doodgeschoten-vlakbij-dassenburcht-ook-haar-jongen-komen-om
https://www.bd.nl/meierij/moederdas-doodgeschoten-in-sint-michielsgestel~abe9f692/
https://www.tubantia.nl/haaksbergen/weesdasjes-opgespoord-in-twente-na-tragische-dood-moederdas-onvoorstelbaar-dat-er-nog-leven-in-zat~a7e461a5/
https://www.tubantia.nl/haaksbergen/weesdasjes-opgespoord-in-twente-na-tragische-dood-moederdas-onvoorstelbaar-dat-er-nog-leven-in-zat~a7e461a5/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/330457/Drie-weesdasjes-op-het-nippertje-gered-na-zoektocht-van-acht-dagen-in-het-Buurserzand
https://www.rtvoost.nl/nieuws/330457/Drie-weesdasjes-op-het-nippertje-gered-na-zoektocht-van-acht-dagen-in-het-Buurserzand
https://www.dvhn.nl/drenthe/Dassenwerkgroep-redt-weesdasje-%E2%80%98We-hadden-tranen-in-onze-ogen-toen-we-het-beestje-te-pakken-hadden%E2%80%99-25737281.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/Dassenwerkgroep-redt-weesdasje-%E2%80%98We-hadden-tranen-in-onze-ogen-toen-we-het-beestje-te-pakken-hadden%E2%80%99-25737281.html
https://www.ed.nl/opinie/de-kilo-s-die-dasje-greta-aankwam-viel-verzorgster-hester-af~a66fc7c5/
https://online.flowpaper.com/77340757/VakbladDierenhulpverleningEditie5/#page=40
https://www.bd.nl/opinie/de-dodelijke-wegen-van-noord-brabant~af7bf2da/
https://www.gelderlander.nl/cuijk/dassentunnel-gesaboteerd-met-olie-dit-is-van-een-ongelooflijke-botheid~a8db5562/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/mogelijke-aanwezigheid-van-dassen-en-bunzings-houdt-gemoederen-bezig-in-vught~a34b0b31/
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/gassel/dierenambulance-weer-veilig-op-weg-dankzij-donatie-autobedrijf-thoonen
https://www.rootsmagazine.nl/nieuws/in-de-ban-van-dassen/
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/lange-afstanden-voor-dieren-in-nood-fataal-sharon-schiet-te-hulp-met-opvang-in-schaijk
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/lange-afstanden-voor-dieren-in-nood-fataal-sharon-schiet-te-hulp-met-opvang-in-schaijk
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2. Dierenambulance 
 
 

  2.1 Mortaliteitsonderzoek 

 
Voor dode en hulpbehoevende dassen is de dierenambulance van de Dassenwerkgroep Brabant 24 
uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 06-48279968.  
 
We halen dode dassen op in heel Noord-Brabant, Noord-Limburg en Zuidelijk Gelderland. 
Voor levende dassen zijn we regelmatig, in overleg, in heel Nederland actief. 
 
We werken hierbij samen met overige dassenwerkgroepen, Das&Boom, gemeenten, 
natuurorganisaties, stichting DierenLot, dierenambulances, politie, en de Stichting Afhandeling en 
Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF),  
De SAMF is een samenwerking met de jagers en politie, om met behulp van deskundige lokale 
vrijwilligers, snel en adequaat hulp te kunnen bieden bij aanrijding met in het wild levende dieren. 
Meer informatie wildaanrijdingen. 
 
Dode dassen worden door de Dassenwerkgroep opgehaald en eerst onderzocht. 
Vermoedelijke doodsoorzaak, geslacht, gewicht, lengte, leeftijd, slijtage van het gebit, eventuele 
tatoeage en de algemene toestand zoals littekens, conditie van de vacht en mate van aanwezigheid 
van parasieten zoals vlooien, teken en luizen en de exacte locatie van het ongeval / kadaver worden 
geregistreerd. 
 
Bij de zeugen (vrouwtjesdassen), wordt er in de periode april-juni ook vastgesteld of deze zogend zijn 
of niet. In het geval het een zogende moederdas betreft worden de jongen zo snel mogelijk 
gelokaliseerd en treedt er een reddingsplan in werking.  
 
De "verse" dassen, die nog geschikt zijn voor verder onderzoek, worden doorgestuurd naar het 
DWHC (Dutch Wildlife Health Centre) in Utrecht voor onderzoek naar dierziekten. 
 
Als het vermoeden bestaat dat de das is gestorven door stroperij wordt de das doorgestuurd naar het 
WBVR (Wageningen Bioveterinary Research) in Lelystad voor verder onderzoek. 
 
Deze informatie plus de informatie over de overige dode dassen in Noord-Brabant wordt geregistreerd 
in het BRS (Boa Registratie Systeem), FRS (Fauna Registratie Systeem) en is onderdeel van de 
database van SAMF en Dassenwerkgroep Brabant. 
In het gebied "De Maasduinen" (gemeenten Boxmeer, Gennep en Bergen) gaat de informatie over de 
dode dassen naar Staatsbosbeheer t.b.v. een meerjarig onderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/doodgereden_dassen_wildaanrijdingen.html
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/dassen_onderzoek.html
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/dassen_onderzoek.html
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/dierziekten_dassen.html
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/rlvcpag.html
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Dode dassen                         Noord-Brabant                         2020 

Aantal jongen van dit jaar. 27 

Aantal jongen van vorig jaar (jaarlingen). 29 

Aantal volwassen dassen. 199 

Aantal dassen waarvan leeftijd onbekend. 66 

Totaal aantal geregistreerde dode dassen. 321 

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het DWHC. 14 

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het WBVR. 0 

Aantal dassen geëuthanaseerd. 5 

Aantal dassen opgehaald door de Dassenwerkgroep Brabant. 184 

    

    

Dode dassen                              Limburg                                2020 

Aantal jongen van dit jaar. 12 

Aantal jongen van vorig jaar (jaarlingen). 7 

Aantal volwassen dassen. 81 

Aantal dassen waarvan leeftijd onbekend. 20 

Totaal aantal dassen opgehaald door de Dassenwerkgroep Brabant. 120 

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het DWHC. 2 

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het WBVR. 0 

Aantal dassen geëuthanaseerd. 4 

    

 

 Dode dassen                       Zuidelijk Gelderland                   2020 

Aantal jongen van dit jaar. 3 

Aantal jongen van vorig jaar (jaarlingen). 0 

Aantal volwassen dassen. 7 

Aantal dassen waarvan leeftijd onbekend. 3 

Totaal aantal dassen opgehaald door de Dassenwerkgroep Brabant. 13 

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het DWHC. 1 

Aantal dassen geëuthanaseerd. 0 

 
 
 
 
Dode dassen per maand : 
In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat het aantal slachtoffers onder de dassen 
seizoensgebonden is. Direct na de geboorte van de jonge dasjes in februari begint bij de das de 
paartijd. De mannetjes zijn dan druk bezig hun territorium te verdedigen en bezoeken naburige 
dassenterritoria om ook hier iets van hun gading te vinden. Ze moeten hier noodgedwongen vaker 
wegen voor oversteken, met alle gevolgen van dien.  In de maand maart is het aantal slachtoffers dan 
normaal gesproken ook het hoogst. 
 
In april en mei worden er normaal gesproken duidelijk minder dassen doodgereden, maar 
verhoudingsgewijs meer vrouwtjes en dan met name zogende vrouwtjes. Jonge dasjes worden 
namelijk enkele maanden door de moederdieren gezoogd. Deze vrouwtjes keren, tijdens het zoeken 
naar voedsel, vaker terug naar de dassenburcht om de jongen te zogen.   
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Met name mei, juni, juli en augustus zijn de maanden waarin jonge, onervaren, dasjes dood kunnen 
worden aangetroffen. Zo kunnen bv. hele jonge dasjes sterven door ruw spel van de volwassen 
dieren, verweesde dasjes sterven van de honger, jonge dasjes in aanraking komen met loslopende 
honden of verkeer, en kunnen ze in benarde situaties komen waar ze, door hun formaat en hun 
onnozelheid, niet meer uit kunnen komen.  
 
In september worden de jonge vrouwtjes die het jaar daarvoor zijn geboren, voor het eerst loops. Dit 
verklaard de twee piek onder de volwassen dassen, met name onder de mannetjes, in 
september/oktober.  
Zoals u in de grafiek kunt zien heeft de extreme droogte in 2020 er voor gezorgd dat er, in 
tegenstelling tot voorgaande jaren, in mei een grote piek is ontstaan in de slachtoffers onder de 
(jonge) dassen. 
 
Aan de slachtoffers in de overige maanden is goed te zien dat dassen geen winterslaap houden, maar 
het gehele jaar door actief zijn. 
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Gewichten per maand : 
Het gewicht van een das varieert gedurende het jaar. Zo daalt het gemiddelde gewicht van alle 
mannetjes en vrouwtjes bij elkaar van 13,8 kg in januari, tot 9,81 kg in juni, waarna het weer begint toe 
te nemen tot een gemiddeld gewicht van 14,35 kg in december.  
Hierbij zijn de mannetjes over het algemeen zwaarder dan de vrouwtjes. 
Er is een klein verschil waarneembaar tussen de mannetjes en de vrouwtjes. De mannetjes bereiken 
hun hoogste gewicht in januari en het laagste gewicht in juli. Vrouwtjes  echter zijn het zwaarst in 
november (voor de innesteling van de eicellen in de baarmoeder in december), en zijn op hun lichtst in 
juni (na het spenen van de jongen). 
 
2020 kende, net als 2019 en 2018, een groot neerslagtekort.  
Met een landelijk neerslagtekort van 123 millimeter in december behoort het zelfs tot de 5 procent 
droogste jaren sinds het begin van de metingen in 1706. 
Na de natste februari ooit gemeten sinds het begin van de metingen brak een hele lange periode aan 
zonder neerslag. In de maanden april en mei was het bijzonder droog, met gemiddeld over het land 
slechts 10 tot 15 millimeter regen waar er normaal 42 tot 61 millimeter valt. In die maanden was het 
ook nog eens zeer zonnig, waarbij april een zonrecord verbrak. Hierdoor verdampte er ook nog eens 
veel vocht waardoor de droogte nog erger werd. 
Doordat het neerslagtekort nog niet eerder zo groot was verhoogde dit ook het risico op 
natuurbranden. Zo ontstond er in april een grote brand in de Deurnese Peel waarbij 710 Hectare 
natuurgebied verbrande en vele dierenlevens verloren gingen. 
Omdat dit juist de periode is waarin de zogende vrouwtjes dassen extra voedsel nodig hebben om hun 
jongen te kunnen zogen, kregen ze het bijzonder zwaar te verduren. Veel zogende vrouwtjes vielen 
schrikbarend veel af (tot gemiddeld 8,11 kg) en konden niet genoeg melk produceren voor hun jongen 
die hierdoor juist afhankelijker werden van water en voedsel in de directe omgeving van de 
dassenburchten. Het gebrek hieraan werd duidelijk door de vele meldingen van verzwakte dasjes die 
blaadjes, takjes en steentjes hadden gegeten. 

 
Levende, sterk vermagerde, das 

 
Flinke stortbuien zorgden halverwege de maand juni op enkele dagen voor wateroverlast. Hierdoor 
werd dit juist een bovengemiddelde natte maand waarin, met name in het zuiden en zuidwesten, veel 
regen viel met op sommige plaatsen bijna 200 millimeter. Op andere plaatsten in het land viel veel 
minder regen en bleef het onverminderd droog. 
Vanaf juni ontstonden grote regionale verschillen in neerslagtekorten. In het zuidoosten verliep de 
zomer zeer droog, terwijl in het noorden en vooral het westen van Nederland wel veel regen viel. 
Deze verschillen bleven ook in de herfst groot. In de natte maand oktober, waarin er gemiddeld gezien 
meer neerslag in het land viel, bleef het in het zuidoosten van het land aanhoudend zeer droog met in 
Midden-Limburg slechts 51 millimeter neerslag. In het Noord-Hollandse Bergen liep dit daarentegen 
op naar maar liefst 231 millimeter. 
 
Ondanks een aantal zeer natte maanden met flinke stortbuien was er gemiddeld over het land nog 
steeds een flink neerslagtekort. De regionale verschillen waren groot. In het Limburgse Arcen was het 
jaarrecord tekort maar liefst 428 millimeter, Roermond bleef steken op een tekort van 294 millimeter, 
terwijl bijvoorbeeld in Den Helder juist een overschot was van 47 millimeter. 
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De schade die de droogte had aangericht aan de flora en fauna is steeds moeilijker te herstellen. 
In Noord-Brabant was dit o.a. de genadeslag voor veel fijnsparren die te weinig weerstand hadden, en 
vervolgens ten prooi vielen aan de letterzetters die massaal gangen groeven onder de schors. Maar 
ook steeds meer loofbomen stonden al vroeg in de herfststand of stierven. 
 
 

 
 
 

 
 
Er waren grote regionale en zelfs territoriale verschillen waarneembaar in de effecten van de droogte 
op dassen. In gebieden met voldoende water en voedsel floreerde de das, terwijl in de droge 
gebieden graatmagere dassen rondliepen. 
 
Door de aanhoudende droogte kwamen er in 2020 nog meer jongen in de problemen dan in de 
voorgaande jaren. Onze vrijwilligers hadden dan ook de handen vol aan het proberen te redden van 
hulpbehoevende dassen. Verweesde jongen mogen niet uitgegraven worden uit een beschermde 
dassenburcht en vangkooien zijn niet selectief. De enige optie, bij zeer kleine jongen, is de jongen 
handmatig te vangen zodra ze uit het hol komen. Toch zijn er door onze dierenambulance maar liefst 
22 (verweesde) jonge dasjes opgehaald en naar het opvangcentrum gebracht.. 
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Bijzondere slachtoffers: 
24-07-2020 Boxmeer. Natuurliefhebber Coen van Raaij kwam op zijn fietstocht een doodgereden das 
tegen. Het blijkt een jaarling vrouwtje te zijn. Wat aan de kleine kant, maar goed doorvoed. Het gekke 
is dat ze maar een halve achterpoot heeft, en dat is niet het gevolg van dit ongeluk! De stomp is 
namelijk keurig genezen. Er zit enkel een klein vers schaafwondje. 
Dit betekent dat dit dasje een eerdere verwonding heeft overleefd, en ondanks haar handicap prima in 
staat is geweest om te herstellen en voldoende voedsel te kunnen vinden. 
Dit geval maakt goed duidelijk dat een das veel meer een scharrelaar is dan een jager. Een das hoeft 
niet goed te kunnen rennen, om te kunnen overleven. 
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  2.2 Reddingsacties 

 
In het wild levende dassen kunnen om diverse redenen in de problemen komen. Denk bijvoorbeeld 
aan verdwaalde dassen, aanrijdingen, verweesde dasjes die dreigen te verhongeren of vervolging. 
 
 

 In 2020 zijn 22 (verweesde) jonge dasjes opgehaald.  
 

08-03-2020 Ede. Via Wildopvang Onder de Regenboog werden we ’s avonds laat opgeroepen voor 
een piepklein jong dasje wat door een Jack Russel uit een burcht was gehaald. Dierenambulance 
Gelderse Vallei heeft het dasje bij de melder opgehaald en eerste hulp verleend. Wij hebben het dasje 
vervolgens opgehaald en vervoerd naar de dassenopvang van Das en Boom. Het dasje bleek een 
vrouwtje van 4 weken oud. 682 gram, oogjes nog dicht. Het beestje had bijtwondjes in nek en wang 
en heeft hier antibiotica voor gekregen. Gelukkig had het geen inwendig letsel. Ze kreeg de naam 
Greta. 
Greta bleek een levendig dasje, en heeft zich in de maanden die volgden heel goed ontwikkeld. 

 
 
22-04-2020 Rosmalen. Door dierenambulance Den Bosch werd 
een jong dasje gemeld. Het dasje zou langs het fietspad van de 
Berlicumseweg liggen, ter hoogte van Landgoed Coudewater. 
Terwijl onze vrijwilligers onderweg waren informeerden ze alvast de 
SAMF (Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen). 
Coördinator Joop van der Linden was gelukkig snel ter plekke en 
had het dasje al veilig in een reismandje liggen toen onze 
dierenambulance aankwam. Het bleek een klein vrouwtje van zo’n 5 
weken oud. Het woog 792 gram. Ze had geen verwondingen. Nadat 
de omgeving nog uitvoerig was nagezocht op eventuele andere 
zwervende jonkies, werd dit dasje naar de dassenopvang van Das 
en Boom gebracht. 
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27-04-2020 Vierlingsbeek. 27 april kwam om 12:33 u. bij ons een melding binnen uit Vierlingsbeek. 
Op de grond van de melders ligt een dassenburcht. Een waakhond had hen geattendeerd op een 
klein dasje dat buiten de burcht lag. 
Het dasje werd door ons opgehaald en naar Das en Boom gebracht. Hier werd het kleine mannetje 
gewassen en van enorm veel teken ontdaan. Het dasje was in slechte conditie en had een oude wond 
op zijn neus. In een dierenkliniek in Arnhem kreeg hij antibiotica en pijnstillers voorgeschreven. 
Ondanks de goede zorg door de verzorgsters van Das en Boom stier het kleintje de volgende avond.  
Het dasje werd door het DWHC (Dutch Wildlife Health Centre) onderzocht. Doodsoorzaak bleek een 
enorme ontsteking in neus- en voorhoofdsholtes als gevolg van de oude verwonding. 
 
 
04-05-2020 Sprang-Capelle. Om 17:45 u. melding van een gevonden jong dasje in de buurt van 
Nieuwe-Vaart. Melders namen het jong mee naar huis en hielden het warm. Het vrouwtje van 1,7 kg 
was te zeer onderkoeld en te gestrest  om meteen verder te onderzoeken. Ze kreeg pijnstilling en rust. 
Toen ze wat was aangesterkt, is een röntgenfoto van het achterpootje gemaakt. Hier bleek een 
complexe breuk te zitten. Kans op goed herstel was nihil, waardoor het dasje helaas moest worden 
geëuthanaseerd. 
 
 
04-05-2020 Oeffelt. Op 25-04-2020 werd er door onze dierenambulance op de Veerweg in Oeffelt 
een doodgereden das opgehaald. Omdat het een zogende moederdas bleek te zijn werden direct alle 
omliggende dassenburchten bezocht en werd er dagelijks geobserveerd. 
Op 04-05-2020 werd er uiteindelijk een verweesd jong gevangen op de burcht en naar het 
opvangcentrum van Das&Boom gebracht. Het was een mannetje van 2,61kg. 
 
 
08-05-2020 Haaksbergen. Op 1 mei werd een dode zogende moederdas gevonden. 
Dassenwerkgroep Twente startte i.s.m. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een reddingsactie. 
Na een zoektocht van 8 dagen waren de dasjes gelokaliseerd in het Buurserzand. Bijvoeren lukte niet 
en de tijd begon te dringen. Onze vrijwilligers sloten aan bij de vangpogingen. Op vrijdagavond lukte 
het om de drie behoorlijk vermagerde weesdasjes te vangen. 2 vrouwtjes Bergje en Bultje van ca. 1,7 
kg, en een mannetje Knoef van 1.8 kg. Ze zijn naar de opvang van Das en Boom gebracht. 

 
 
13-05-2020 Zeist. Twee jonge dasjes werden zonder moeder gespot terwijl ze op de Zandbergenlaan 
liepen in Zeist. Ze hadden zich uiteindelijk verstopt op het terrein van de milieustraat. Met behulp van 
de politie, dierenpolitie en iemand van de provincie heeft de Dierenambulance Utrecht ze kunnen 
vangen. Onze vrijwilligers hebben de dasjes opgehaald en naar de opvang van Das en Boom 
gebracht. 
 
 
15-05-2020 Zeist. Het is de toppers van Dierenambulance Utrecht gelukt om een derde jong van de 
Zandbergenlaan in Zeist te vangen. Het kleine vrouwtjesdasje woog nog slechts 1,5 kg en was flink 
uitgedroogd. Onze vrijwilligers hebben het dasje opgehaald. Het heeft onderweg naar Das en Boom 
een aantal keren rehydratatiezout te drinken gekregen. Daar knapte ze goed van op. 
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17-05-2020 Venray. Op 16 mei kwam via Dierenambulance Noordelijk Limburg een melding van een 
dode das in Venray. Het bleek een zogend vrouwtje.  
Beide naburige dassenburchten werden bekeken en vertoonden sporen van jongen. Jan Droesen van 
Dassenwerkgroep Venray/Horst werd ingelicht.  
De volgende dag al, meldde Jan om 20.34 u. dat hij een jong gevangen had wat er erg slecht aan toe 
was. Het dasje werd onmiddellijk door ons opgehaald en naar Dier & Arts in Boxmeer gebracht. Het 
dasje leek wel dood, het bewoog alleen nog maar met de oogleden. Het kreeg een verwarmd infuus, 
een middel tegen shock, antibiotica, en energiepasta. Wonder boven wonder herstelde dit mannetje 
van 1,9 kg na een nacht van zeer intensieve zorg.  
Weer een dag later om 16.30 u. lukte het Jan om het zusje te vangen op de burcht. Ook zij was heel 
mager, en uitgedroogd maar was er beter aan toe dan haar broertje. 
Het lijkt er sterk op dat deze jongen al veel langer zonder moeder hebben moeten overleven. 
Beide dasjes zijn naar de opvang van Das en Boom gebracht. 

 
 
18-05-2020 Bergen. Om 23:18 u. kwam een melding binnen van een doodgereden das in Bergen 
(Limburg). Onze vrijwilligers vertrokken snel voor deze 'routineklus'. 
In de betreffende straat moesten ze stapvoets rijden om in het volledige duister naar de das te 
zoeken. Dichterbij gekomen zagen ze een hartverscheurend tafereel. Langs de weg lag moederdas 
met op haar buik een radeloos jong dasje. De vrijwilligers stapten snel uit, en konden het jong 
gemakkelijk pakken. Moederdas bleek slechts 7,19 kg te wegen. 
Moeder en dochter werden allebei in de dierenambulance gelegd. Het magere jonge dasje werd 
meteen naar de opvang van Das en Boom gebracht. 

 
 
22-05-2020 Heeze. Melding van een klein dasje dat overdag gezien werd in achtertuin en 
aangrenzend weilandje. Tuinen doorzocht, en burchtje bekeken. Met cameravallen nog enige tijd 
gemonitord. Het dasje is niet meer aangetroffen. 
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23-05-2020 Bergen. Tijdens controle van de dassenburcht van de dode moederdas met jong van 18-
05 zag onze vrijwilliger om 13:00 u. twee jonge dasjes bij een heg tussen weiland en akker lopen. 
Deze verzwakte dasjes werden gevangen en naar het opvangcentrum van Das&Boom gebracht. 
Beide dasjes, een mannetje van 1,8 kg en een vrouwtje van 1,3 kg, waren zeer sterk verzwakt. Ze 
bleken beiden ook ziek door het drinken van besmet water en modder. In het opvangcentrum poepten 
ze de eerste dagen takjes en steentjes. Helaas stierf het mannetje enige tijd later. Onderzoek door het 
DWHC wees uit dat hij een hartafwijking had ten gevolge van toxoplasma-infectie.  
 
 
29-05-2020 Born. Om ca. 18:00 u. werd er een sterk verzwakt jong dasje gemeld in het 
Limbrichterbosch. Het dasje had langs de Rollenweg gelopen waar voorbijgangers foto’s hadden 
gemaakt, maar helaas was niemand op het idee gekomen dit arme diertje te vangen. 
Het dasje werd niet meer aangetroffen. Later bleek dat de moederdas was doodgereden op de N297. 
 
 
01-06-2020 Oeffelt. Om 21.45 u. melde een mevrouw dat ze tussen 19.30 en 20.00 u. een klein jong 
dasje had zien lopen langs de weg bij Grand Café het Veerhuis te Oeffelt. Haar aangelijnde hond had 
het dasje besnuffeld, maar het dasje was roerloos blijven zitten. Onze vrijwilligers gingen onmiddellijk 
kijken, en troffen het dasje nog bijna op dezelfde plek aan, in de begroeiing langs een weiland. Het 
dasje was eenvoudig op te pakken, en werd daarom meteen naar de dassenopvang gebracht. Het 
kleine vrouwtje woog slechts 1,45 kg en was zeer hongerig. De volgende dag bestond haar ontlasting 
voor het merendeel uit zand, gras en een takje. Dat geeft wel aan hoe wanhopig ze op zoek moet zijn 
geweest naar iets eetbaars. 
 
 
02-06-2020 Oeffelt. Dinsdagavond wilde een vrijwilliger om 19:00 u. een cameraval bij de 
dichtstbijzijnde dassenburcht bij Grand Café Het Veerhuis plaatsen toen hij maar liefst drie 
uitgehongerde jonge dasjes, verspreid in de omliggende weilanden doelloos zag rondscharrelen. 
Onze dierenambulance was weer snel ter plaatse, en eenmaal gevangen werden ook deze sterk 
vermagerde jongen meteen naar de dassenopvang van Das en Boom gebracht. Het waren twee 
vrouwtjes van 1,94 kg en 2,29 kg en een mannetje van 3,23 kg. De dasjes hebben het moeilijk omdat 
hun kleine lichaampjes moeten wennen aan goede voeding, maar maakten het goed. 
 
 
07-06-2020 Echten. De vrijwilligers Barbara, Bart, Johan, Richard en Reinder van de 
Dassenwerkgroep Zuidwest-Drenthe zaten avonden en nachten vlakbij een dassenburcht om drie 
verweesde jongen te redden. De kleintjes aten takken en blaadjes, terwijl ze eigenlijk nog melk 
moesten drinken. De dasjes lieten zich vaak zien en kwamen soms zelfs op anderhalve meter afstand 
bij ze, maar ze kregen ze net niet te pakken. Ook de hulp van de Dassenwerkgroep Brabant mocht 
niet baten. De inzet en doorzettingsvermogen werd uiteindelijk beloond. Wonder boven wonder ving 
Richard op 7 juni één van de jongen op grote afstand van de dassenburcht. Het dasje, Lucky 
genaamd, was na 9 dagen rondzwerven zwaar ondervoed en woog nog maar 1350 gram. Onze 
vrijwilligers hebben direct met de dierenambulance het dasje opgehaald en naar de dassenopvang 
van Das en Boom gebracht. 
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09-06-2020 Wageningen. 09:29 u. melding door Dierenambulance Gelderse Vallei dat wandelaars 
een jong dasje hadden gevonden in het bos bij Wageningen. Zij hebben het dasje opgehaald, en het 
lekker op laten warmen op een rustige plek met doeken, een kruikje en een warmtelamp. Onze 
dierenambulance heeft het dasje opgehaald, en overgebracht naar het opvangcentrum van Das en 
Boom. 
 
 
13-06-2020 Dieden. Melding om 21:30 u. van een jong dasje die overdag tussen wandelaars over een 
weg heeft gelopen. Direct er naar toe gereden en alles afgezocht. Helaas niets meer aangetroffen. 
 
 
24-06-2020 Uden. Om 22:00 u. melding verzwakt dasje in de buurt van de Rattenbosweg. Donker bij 
aankomst. De melders waren bij het dasje gebleven die in de bosrand onder een struik lag te rusten. 
Toen onze vrijwilligers het dasje wilde vangen stond deze ineens op en zette het op een lopen. Het 
hele gebied werd nog nagezocht, maar het dasje werd niet meer gevonden. 
 
 
 
 

 In 2020 zijn 13 hulpbehoevende volwassen dassen opgehaald. 
 

22-02-2020 Venray. Zaterdagmorgen 10:00 u. kwam via de Dierenambulance Noordelijk-Limburg de 
melding binnen van een levende das in Venray. De das had zich vastgelopen in een achtertuin in de 
wijk Kulut. 
Toen onze dierenambulance ter plaatse was, bleek de jaarling vrouwtjesdas zich, in een poging te 
ontsnappen, klem te hebben gelopen tussen de takken van een taxusheg en gaas. 
Er was veel tijd en geduld nodig, om de das op de juiste manier in de vangstok te kunnen krijgen door 
met de hand, tussen de takken door, de lus van de vangstok goed te leggen. 
Eenmaal gevangen bleek deze bange das gelukkig geen verwondingen te hebben. 
In overleg met Das en Boom en de Dassenwerkgroep Venray-Horst mocht de das dezelfde avond nog 
terug naar huis. 

              
 
24-02-2020 Mariahout. Maandagavond kregen we via de SAMF (Stichting Afhandeling en Monitoring 
Fauna-aanrijdingen) om 20:44 u. een melding van een aangereden das. De das was in Mariahout 
door een kleine vrachtwagen aangereden en leefde nog. 
Het dier was door de aanrijding in een sloot in het water beland. De chauffeur had al geprobeerd om 
de das uit het water te halen, maar daar was de das overduidelijk niet van gediend. Onze vrijwilligers 
raadden de man aan, om de das absoluut niet aan te raken en gingen onmiddellijk met de 
dierenambulance die kant op. De chauffeur was blijven wachten, nadat hij zelf de aanrijding bij de 
politie had gemeld, zodat ze niet hoefden te zoeken naar het slachtoffer. 
Het was helaas direct duidelijk dat de das zijn achterpoten niet meer kon gebruiken. 
De das werd voorzichtig gevangen en naar de Dierenartsenpraktijk De Meierij in Sint Oedenrode 
gebracht. De dierenarts stelde o.a. meerdere botbreuken en een klaplong vast en er werd besloten de 
arme mannetjesdas van 11,41 kg uit zijn lijden te verlossen. 

 
 
25-02-2020 Nuland. Dinsdagavond kwam om 21:25 u. een melding binnen van een aangereden das 
op de Kerkdijk in Nuland. De das leefde nog en was door een sloot een weiland in gelopen. Gelukkig 
was de melder bereid te wachten tot onze ambulance ter plaatse was, wat het opsporen van de das 
heel gemakkelijk maakte. De das werd gevangen en direct naar het opvangcentrum van Das en Boom 
gebracht. Hier bleek de das een behoorlijke klap te hebben gehad, maar had er gelukkig niets ernstigs 
aan over gehouden. 
12-03-2020 was de das hersteld en werd hij ’s avonds door onze dierenambulance opgehaald en 
weer terug naar zijn eigen leefgebied gebracht. 
 
 
01-03-2020 Milsbeek. Via Dierenambulance Noordelijk-Limburg kregen we om 10.18 u. de melding 
van een dode das langs de Oudedijk in Milsbeek. Eenmaal in contact met de meldster bleek zij al 
meer dan een uur bezig te zijn om hulp te vinden. De das bleek namelijk nog te leven, toen hij 
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reageerde op de aanwezigheid van haar hond. Nadat ze voor de tweede keer de politie had gebeld, 
had die de Dierenambulance Noordelijk-Limburg gebeld, ook al was het niet hun werkgebied. Zij 
schakelden meteen door naar onze dierenambulance. 
Eenmaal ter plaatse om 11.05 u. kwam de meldster ook assisteren met het vangen. Tussen de 
struiken lag een oude mannetjesdas vol in de koude wind. Zeer waarschijnlijk was deze das na een 
lichte aanrijding enige tijd bewusteloos geweest, en daardoor onderkoeld geraakt. De das is gevangen 
en naar Das en Boom gebracht om bij te komen. 
 
 
22-03-2020 Brunssum. Zondagmorgen om 09.33 u. kwam een melding binnen van een levende maar 
mogelijk ernstig gewonde das in een gemeenteplantsoen aan de Trichterweg.  
De das werd aangetroffen onder een groete den die omgeven was door een groot dichtbegroeid vak 
Lonicera-struiken. Het lukte om de das te vangen met een dichte vangzak, en over te brengen naar 
een vervoerskrat met stro. De das had geen open wonden, en was in de vangzak heel beweeglijk. Na 
overleg met Das en Boom werd de das ter observatie overgebracht naar hun opvang. Daar bleek dat 
de das heel moeilijk liep. De dierenarts constateerde dat bekken, heup en linkerachterpoot met elkaar 
vergroeid waren, mogelijk als gevolg van een eerder aanrijding. De hoogbejaarde vrouwtjesdas bleek 
bovendien blind aan een oog, was mogelijk doof, en had bijtwonden. Het oude besje werd 
geëuthanaseerd om verder lijden te besparen. 
 
 
22-03-2020 Loon op Zand. Direct bij thuiskomst kwam om 17:06 u. weer een melding binnen van een 
oude das, ditmaal in Loon op Zand. Zonder tijd te verliezen reden onze vrijwilligers meteen weer door. 
Bij aankomst bleek de das weggelopen te zijn. Het bosje werd samen met de melders nagezocht, 
totdat de das tussen de dennen werd teruggevonden. De bosbodem lag hier vol met stammen van 
dennenbomen en takken. De das bleek behoorlijk oud en wankel te zijn. 
Het is zeer zeker niet onze bedoeling om oude stervende dassen uit de natuur weg te halen om naar 
een opvang te brengen. 
Om zekerheid te hebben werd even getracht de das tóch te vangen om ter plaatse na te kijken. Bij 
benadering stond de das echter op en liep, onder de stammen en takken door, een onbekende en 
voor ons onzichtbare vluchtpijp in. 
Wij hebben hier, samen met de melders, vrede mee. Deze das mag in zijn eigen omgeving sterven. 
Desondanks blijven de melders de omgeving in de gaten houden om eventueel onnodig dierenleed te 
voorkomen. 
 
 
05-04-2020 Well. Helaas worden veel aangereden dassen niet direct gemeld, met alle mogelijke 
gevolgen van dien. 
Zondagmiddag kregen we te maken met een wel heel erg schrijnend geval. 
Om 15:28 u. kwam via Dierenambulance Noordelijk-Limburg een melding binnen van een gewonde 
das langs de Kampweg in Well. 
De meldsters waren hier aan het fietsen toen ze huilende, kermende geluiden hoorden. Eenmaal 
gestopt vonden ze de aangereden das. 
Gelukkig waren de vrijwilligers van onze dierenambulance heel snel op de plek des onheils. De 
aangereden das was voor dood achter gelaten in een droge sloot. Het arme dier had veel botbreuken, 
inwendige bloedingen en kon zich niet meer bewegen. Het enige wat ze kon was kermen en huilen 
van de pijn. 
Zo spoedig mogelijk werd de oude vrouwtjesdas van 10,12 kg  weggebracht om haar uit haar lijden te 
verlossen. Gedurende de hele rit hoorden onze vrijwilligers het hartverscheurende geluid van een dier 
wat niet zo lang, zo intens, had hoeven lijden als de aanrijding direct was gemeld. 
 
 
16-04-2020 Helvoirt. Midden op de dag ontvingen we een melding van een das bij een bosrand langs 
de Margrietweg. Melders hebben deze das na overleg met ons gevangen in een doos. Dit bleek heel 
erg gemakkelijk te gaan. Onze dierenambulance haalde de das op en bracht deze naar Das en Boom. 
Na enkele dagen leek de das voldoende aangesterkt en mocht deze vrij gelaten worden op 18-04-
2020. De das bleek echter helemaal niet te weten hoe die zich als wilde das moest gedragen. In het 
donker liep deze niet weg maar zocht juist bescherming bij onze vrijwilligers. Vanwege dit ‘tamme’ 
gedrag werd besloten de das terug te vangen wat heel gemakkelijk ging. De das is terug gebracht 
naar het opvangcentrum van Das en Boom. 
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23-04-2020 Geysteren. 17:00 u. melding verzwakte das op een burcht in een houtwal aan de 
Heikampweg. Volwassen vouwtje van slechts 5,01 kg lag op de stortberg voor een hol en had enorme 
last van diarree. Het plan was om haar te laten euthanaseren, maar ze heeft de rit naar de dierenarts 
al niet meer overleefd. 
 
 
14-05-2020 Grashoek. De Politie meldde een gewonde das ter hoogte van Spiesberg 26 in een akker 
en bleef ter plekke wachten op onze dierenambulance. Het was een volwassen mannetje van 11 kg. 
De das was snel te vangen en is meegenomen naar de dierenarts waar deze werd geëuthanaseerd 
vanwege de verwondingen door een aanrijding. 
 
 
02-07-2020 Reuver. Er kwam om 22:00 u. een melding, met foto’s, binnen van een verzwakte das die 
al enige tijd in een parkje in Reuver rondliep. Omdat de das nu in daglicht rond liep en een zichtbare 
verwonding had, maakten de buurtbewoners zich zorgen. Onze vrijwilligers vertrokken direct en waren 
met de dierenambulance om 22:40 u. aanwezig. Omdat de melder met de das was meegelopen werd 
hij snel gevonden en relatief vlug gevangen in de dichte struiken. Eenmaal bij de dierenarts bleek 
deze zeer verzwakte mannetjesdas met een gewicht van slechts 5,64 kg een hele grote wond boven 
de staartwortel te hebben. De wond was helaas geïnfecteerd geraakt met zeer veel maden waardoor 
de dierenarts niets anders kon doen dan hem laten inslapen. 
 
 
19-07-2020 Liempde. Zondag 19-07 om 11.30 u. werden we gebeld door Dierenmbulance Den 
Bosch. Er zou in Liempde t.h.v. de Roderweg 47 een gewonde das langs de weg liggen. Deze das 
zou bovendien erg mager zijn, en een touw om zijn borstkas hebben. Eenmaal aangekomen op de 
locatie, vertelden omstanders dat de das inmiddels was weg gekropen via een sloot naar een klein 
bosje. Het bosje was lastig te doorzoeken vanwege het vele tuinafval en de dichte begroeiing van o.a. 
bamboe en struiken. Ook in de sloot vol bramen en brandnetels werd de das niet gezien. Een jager 
van de SAMF werd opgeroepen om met zijn hond te helpen zoeken. Om 15.15 u. meldde een vrouw 
dat ze aan de andere kant van de weg een vreemde dierengeluid had gehoord. De das werd terug 
gevonden in een droge duiker onder de weg. De buis werd gebarricadeerd zodat onze vrijwilliger het 
pakket telescoopstokken op de standplaats in Boxmeer kon ophalen om hiermee de das uit de tunnel 
te kunnen trekken. Om 17.40 u. was hij terug in Liempde. En om 18.15 u. zat de das eindelijk veilig in 
de Dierenambulance. Na controle bij Das en Boom is de das diezelfde avond nog onder lichte narcose 
behandeld aan zijn verwondingen in Dierenartsenpraktijk Groesbeek en omstreken.  
De 4 weken verblijf in de opvang hebben de das goed gedaan, hij was flink gewicht bijgekomen en 
veel levendiger geworden. Op 14 augustus kon de das in de avondschemer weer worden vrij gelaten 
in zijn eigen leefgebied. 

 
 
02-09-2020 Melderslo. In de nacht van 2 naar 3 september ontvingen we via Dierenambulance 
Noordelijk-Limburg de melding van een aangereden das op de Broekhuizerdijk te Melderslo, 
gemeente Horst aan de Maas. Het dier zat in het pikkedonker zwaar aangeslagen midden op het 
asfalt. De meldster zou bij de das blijven wachten en het overige verkeer waarschuwen. Toen onze 



Stichting Dassenwerkgroep Brabant 22 Jaarverslag 2020 

 

vrijwilligers aankwamen, waren er inmiddels al meer omstanders aan het helpen. De das wilde 
alsmaar proberen weg te kruipen in het maisveld langs de weg en werd door de omstanders in het 
zicht gehouden. Er lagen plasjes bloed op de weg. De das liep wankel, en kwijlde en hoestte flink. 
Terwijl de das in de vervoerskrat werd gevangen, arriveerden de collega’s van Dierenambulance 
Noordelijk-Limburg nog om te assisteren.  
De das was op dat moment veel te gestrest voor verder onderzoek, dus hij kreeg eerst rust en 
warmte. Daarna werd hij zonder narcose bij dierenarts Pijnappel in Nijmegen onderzocht. Helaas was 
het daardoor niet mogelijk om meteen zijn kaken en schedel goed na te voelen. De das mocht voor 
observatie en herstel door naar het opvangcentrum van Das en Boom.  
De mannetjesdas van 13,6 kg was aanvankelijk heel rustig maar knapte zienderogen op. Op 6 
september mocht hij het opvangcentrum verlaten en is hij in de avondschemer, met hulp van de 
meldster, vrij gelaten in natuurreservaat Schuitwater. 
 
 
09-09-2020 Oostrum. Om 11:35 u. werd een levende das gemeld die in een graszodenveld in 
Oostrum zou liggen. Samen met de melder waren onze vrijwilligers snel ter plaatse, maar het mocht 
niet baten. In de akker lag een grote volwassen mannetjesdas met een kop/romp lengte van 81 cm. 
Het dier was met 6,64 kg echter extreem mager. Zelfs de ribben waren door de vacht zichtbaar. Het 
arme dier stierf in de dierenambulance. Omdat deze das interessant was voor onderzoek naar 
dierziekten namen ze contact op met het DWHC en werd de das direct door onze vrijwilligers naar 
Utrecht gebracht.    
 
 
 
 

 Dassen nieuws: 
 

07-01-2020 Deurne. Explosief nieuwjaar voor Deurnese das 

Het zit de laatste, door ons geredde das uit Deurne niet mee. 
Op 23 november werd ze op het Leegveld gevonden. Gewond als gevolg van een aanrijding, en sterk 
onderkoeld, brachten we haar met onze dierenambulance naar het opvangcentrum van Das&Boom in 
Beek-Ubbergen. Hier werd de opvallend timide das liefdevol opgevangen en verzorgd. 
29 november mocht ze, onder begeleiding van de twee melders en onze lokale vrijwilliger weer terug 
naar haar dassenburcht. 
Al met al een geweldige afloop. Wie kon er vermoeden dat het gevaar voor haar, en de rest van haar 
familie nog niet geweken was. 

Op maandag 30 december werd in een akker in Liesel door een boer een granaat uit de Tweede 
Wereldoorlog gevonden. Het was een Engelse brisantgranaat van 5,5 inch met een springstoflading 
van 6 á 7 kilo. 
De boer belde de politie die direct de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) inschakelde. De granaat 
werd opgehaald en er werd een geschikte plek gezocht om deze te laten ontploffen, en ja, u raad het 
al... 

Het bos met de dassenburcht leek voor de EOD het meest geschikt. Er werd geen navraag gedaan bij 
de eigenaar van het bos. Dit terwijl ze nota bene langs het bordje van Staatsbosbeheer moesten 
rijden waar duidelijk op staat dat dit een natuurgebied is. 
De granaat werd door de EOD op ca. 30 meter van de dassenburcht begraven en tot ontploffing 
gebracht. Door de ontploffing is een krater van 3 bij 4 meter en 2 meter diep ontstaan. Volgens een 
medewerker van de EOD kwam het zand tijdens de ontploffing ruim 10 meter omhoog. 

De dassenburcht lijkt oppervlakkig nog intact, maar het kan niet anders dan dat deze explosie een 
enorme impact heeft gehad op de aanwezige dassen. 
Wij betreuren het dat er blijkbaar door de EOD geen rekening wordt gehouden met beschermde 
dieren, hun nesten en overige natuurwaarden. 
In deze moderne tijd hoeft het geen probleem te zijn om de medewerkers van de EOD, in het veld te 
kunnen voorzien van alle benodigde infomatie om dit in de toekomst te voorkomen. 

https://dmgdeurne.nl/in-liessel-gevonden-engelse-granaat-tot-ontploffing-gebracht/ 

 
 

https://dmgdeurne.nl/in-liessel-gevonden-engelse-granaat-tot-ontploffing-gebracht/
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05-07-2020 Maashees. Zondag 5 juli kwam er om 9:00 u. een 
melding binnen van een doodgereden das in Maashees. 
Onze vrijwilliger was met de dierenambulance snel ter plaatse 
en trof, op de provinciegrens met Limburg, een grote 
volwassen das aan in de berm. 
De das lag vlakbij een bosje, en omdat hier vaker dassen 
slachtoffer worden van het verkeer, ging onze vrijwilliger nog 
even in het bosje kijken of hier misschien een nog niet bekend 
dassenburchtje zou liggen. 
Het 'wandelpad' stopte echter in de bosrand halverwege het 
bosje bij een hoogzit van een jager. 
Al teruglopend naar de dierenambulance, zag hij zo'n 10 
meter vanaf de hoogzit een stuk metaal uit het pad omhoog 
steken. Hij schopte hier tegenaan en had hier meteen spijt 
van. Hij had namelijk een brisantgranaat uit de tweede 
Wereldoorlog uit de grond geschopt die nu langs zijn voet lag. 
Direct belde hij de politie die vervolgens de granaat voorzichtig 
afdekte en de plek afzette met politielint. 
De volgende morgen werd de Dassenwerkgroep gebeld door 
RTL5. Ze gaan een serie maken over de Explosieven 
Opruimingsdienst Defensie (EOD) en stonden nu in Maashees 
te wachten op de EOD voor de eerste opname. Vanwege de 
nogal ongebruikelijke manier waarop deze granaat was 
gevonden wilden ze nog wat achtergrondinformatie. 
Toch bijzonder wat je mee kunt maken. Je komt voor een das 
en je eindigt met een bom. 
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 Overige dieren: 
 

Vanzelfsprekend hebben we geregeld ook andere wilde dieren zoals egels en vogels in de ambulance 
en rijden we nooit een hulpbehoevend dier voorbij. 
Met enige regelmaat worden er ook hulpbehoevende diertjes afgeleverd bij de standplaats van onze 
dierenambulance in Boxmeer. 
Al deze dieren worden door ons zo spoedig mogelijk naar gespecialiseerde opvangcentra gebracht. 
 
In 2020 waren dit o.a. diverse vogels, waaronder meerdere duiven, twee kauwtjes, en diverse 
zoogdiertjes zoals 10 egels 3 jonge haasjes en 2 steenmarters (waarvan er 1 de volgende dag alweer 
losgelaten kon worden). Ook werden er 4 honden gevangen en/of opgehaald en na enig speurwerk 
met hun baasjes herenigd. 
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  2.3 Donaties 

 
 
Via Dierendonatie.nl hebben we in februari 
een weegschaal ontvangen. De dieren die wij 
met onze dierenambulance ophalen worden 
altijd gewogen om ze de best mogelijke hulp te 
kunnen bieden. Met name bij dieren met een 
dikke, uitstaande vacht, zoals bij verweesde 
dasjes blijkt de situatie vaak veel ernstiger dan 
dat het op het eerste gezicht lijkt. Een nieuwe 
dierenweegschaal was dan ook onmisbaar en 
we zijn erg blij met deze donatie. 
 
https://dierendonatie.nl/weegschaal-voor-
stichting-dassenwerkgroep-brabant/ 

 
Via Dierendonatie.nl hebben we in september 
een wildcamera mogen ontvangen. 
Hulpbehoevende dassen kunnen zich goed 
schuilhouden, maar met deze camera zijn ze 
zelfs nog in totale duisternis op te sporen. 
Een hele waardevolle donatie, waar we de 
donateurs heel dankbaar voor zijn. 
  
https://dierendonatie.nl/wilcamera-voor-
dassenwerkgroep-brabant/ 
 
 
 

 
Onze dierenambulance heeft in oktober nieuwe 
banden gesponsord gekregen van Autobedrijf 
Thoonen uit Gassel.  
We zijn erg blij met deze donatie, want nu 
kunnen we weer veilig de weg op om dieren in 
nood te helpen. Voor een dierenambulance zijn 
veiligheid en betrouwbaarheid nameljik erg 
belangrijk. 
 
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-
land-van-cuijk/grave/gassel/dierenambulance-
weer-veilig-op-weg-dankzij-donatie-autobedrijf-
thoonen 
 

https://dierendonatie.nl/weegschaal-voor-stichting-dassenwerkgroep-brabant/
https://dierendonatie.nl/weegschaal-voor-stichting-dassenwerkgroep-brabant/
https://dierendonatie.nl/wilcamera-voor-dassenwerkgroep-brabant/
https://dierendonatie.nl/wilcamera-voor-dassenwerkgroep-brabant/
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/gassel/dierenambulance-weer-veilig-op-weg-dankzij-donatie-autobedrijf-thoonen
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/gassel/dierenambulance-weer-veilig-op-weg-dankzij-donatie-autobedrijf-thoonen
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/gassel/dierenambulance-weer-veilig-op-weg-dankzij-donatie-autobedrijf-thoonen
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/gassel/dierenambulance-weer-veilig-op-weg-dankzij-donatie-autobedrijf-thoonen
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Met de Rabo ClubSupport actie van de 
Rabobank hebben we in november een mooi 
bedrag opgehaald van € 145,44 dankzij iedereen 
die op ons gestemd heeft. 
  
Bedankt voor uw stem en steun! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij zijn weken lang bezig geweest met de 
acties voor The Christmas Challenge van 
Stichting DierenLot. We hebben uiteindelijk een 
totaalbedrag van maar liefst € 729,- opgehaald. 
Het bedrag zal door DierenLot worden 
verdubbeld! 
Ontzettend bedankt aan alle donateurs en 
DierenLot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.dier.nu/
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3. Financieel Jaarverslag 2020 
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  3.1 Organisatie en Bestuur 
 
Stichting Dassenwerkgroep Brabant 
 
Postadres: Mees 82 
  5831 MP  Boxmeer 
  Nederland 
 
Tel:  06-48279968 
 
Website: www.dassenwerkgroepbrabant.nl 
Facebook:       www.facebook.com/DassenwerkgroepBrabant 
Twitter:            https://twitter.com/dassenwerkgroep  
Instagram:       www.instagram.com/dassenwerkgroep/ 
 
E-mail: algemeen:    info@dassenwerkgroepbrabant.nl 
 nieuwsbrief: nieuwsbrief@dassenwerkgroepbrabant.nl 
 lezingen:      lezingen@dassenwerkgroepbrabant.nl 
 
Organisatie:  Stichting Dassenwerkgroep Brabant bestaat enkel uit vrijwilligers. 
 
Bestuur:  F. Derikx (Voorzitter) 
   W. Thijssen (Secretaris) 
   C. Derikx-Derks (Penningmeester) 
 
Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen voor de werkzaamheden die ze als zodanig voor de 
      instelling verrichten, geen beloning en/of vacatiegeld. 
 
Beleidsplan:    www.dassenwerkgroepbrabant.nl/bestanden/Beleidsplan.pdf 
 
Vergoedingen: De financiële situatie van Stichting Dassenwerkgroep Brabant is zodanig dat er geen  

vrijwilligersvergoedingen kunnen worden uitbetaald. 
M.b.t. de dierenambulance hebben alle vrijwilligers die met eigen vervoer invallen, als 
de dierenambulance niet beschikbaar is en na telefonisch overleg via 06-48279968, 
recht op een kilometervergoeding van € 0,29 per kilometer. 

 
Fiscaal nummer: 8156 37 780 
 
ANBI:   Stichting dassenwerkgroep Brabant is sinds 14-10-2008 door de Belastingdienst  

aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI).  
Wat is een ANBI ? 
Controleren of Stichting Dassenwerkgroep Brabant  
(vestigingsplaats Boxmeer) is geregistreerd als een ANBI. 
 

 
 
KvK:   17190229 
 
Rabobank Boxmeer:  
IBAN:   NL78 RABO 0121 8829 34 
BIC:   RABONL2U 

 
 
 

https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/
www.facebook.com/DassenwerkgroepBrabant
https://twitter.com/dassenwerkgroep
www.instagram.com/dassenwerkgroep/
mailto:info@dassenwerkgroepbrabant.nl
mailto:nieuwsbrief@dassenwerkgroepbrabant.nl
mailto:lezingen@dassenwerkgroepbrabant.nl
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/bestanden/Beleidsplan.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren
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Toelichting: 
De insteek van Stichting Dassenwerkgroep Brabant is dat iedere financiële bijdrage, hoe klein dan 
ook, moet kunnen bijdragen aan de bescherming van de das. 
 
De bestuurders ontvangen dan ook voor de werkzaamheden die ze als zodanig voor de instelling 
verrichten, geen beloning en/of vacatiegeld. 
Bovendien is de financiële situatie van Stichting Dassenwerkgroep Brabant zodanig dat er geen 
vrijwilligersvergoedingen kunnen worden uitbetaald. 
 
De onontkoombare vaste lasten worden eveneens zo klein mogelijk gehouden.  
 
Om de brandstofkosten tot een minimum te beperken wordt er, wanneer mogelijk, zo zuinig mogelijk 
met de dierenambulance gereden. Er wordt bovendien zoveel mogelijk getankt bij goedkope 
tankstations tijdens de kortingsdagen. 
 
De website www.dassenwerkgroepbrabant.nl is geheel kosteloos in het beheer van onze vrijwilligers. 
Educatie en informatie verstrekken behoort tot één van de doelstellingen van de Dassenwerkgroep. 
Onze zeer druk bezochte website blijkt een krachtig medium. Vandaar dat de, overigens zeer 
bescheiden, kosten voor webhosting en domeinnaamregistratie naar onze mening behoren bij de 
uitgaven aan de doelstellingen. 
 
 
Educatie / Informatie 
T.b.v. Educatie / informatie zijn er in 2020 geen uitgaven gedaan. 
 
 
Inventarisaties / Onderzoek  
Er zijn in 2020 geen reiskosten vergoed die worden gemaakt om o.a. de inmiddels meer dan 1000 
dassenburchten in Noord-Brabant en de diverse verkeersvoorzieningen te inventariseren. 
 
 
Dierenambulance 
 
 

 
 
Stichting DierenLot is voor een beter lot van (wilde) dieren in nood. Ze trekt zich het lot van deze 
dieren erg aan en wil hen graag helpen. Ze vinden het daarbij belangrijk om met name lokale en 
regionale, kleine en middelgrote, organisaties te steunen. Want die hebben het verreweg het moeilijkst 
met het financieren van hun hulp. 
Transport is een vaak voorkomend probleem. Veelal rijden organisaties rond met ambulances, 
bestelauto's of zelfs privéauto's, die qua onderhoud te duur worden om nog te gebruiken. De kosten 
van reparaties stijgen dan vaak de pan uit. Ook bij dit probleem wil DierenLot hulp bieden!  
 
Voor het werk van de Dassenwerkgroep Brabant is goed vervoer nodig en, ook heel belangrijk voor de 
veiligheid op de openbare weg, een auto die goed zichtbaar is. Stichting DierenLot heeft diverse 
uitvoeringen van dierenambulances.  

https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/
https://www.dier.nu/
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Sinds 28 maart 2018 hebben wij een kleine Dieren Transport Ambulance (DTA) in bruikleen gekregen.  
Het idee van een kleinere dierenambulance is ontstaan uit efficiency. Veel ritten willen in de praktijk 
nog wel eens onnodig met een grote dierenambulance gemaakt worden. Zoals ritten met kleine dieren 
of het ophalen van medicijnen bij de dierenarts. Daarom is er door DierenLot een kleiner model 
ontwikkeld. Door de inzet van deze, kleinere, dierenambulance kunnen wij nog beter en efficiënter 
werken. Ondanks de kleinere afmeting is de dierenambulance prima uitgerust en direct klaar voor het 
bieden van (transport)hulp aan dassen!  
 
 
De samenwerking tussen de dassenwerkgroepen, Das&Boom, gemeenten, natuurorganisaties, 
stichting DierenLot, dierenambulances, politie, Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-
aanrijdingen (SAMF), Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en het Wageningen Bioveterinary 
Research (WBVR) heeft geleid tot een waardevol netwerk waarin alle verkeersslachtoffers worden 
geverifieerd, geregistreerd, en beschikbaar zijn voor verder onderzoek. Hulpbehoevende dieren 
worden opgespoord en geholpen. 
Dankzij deze informatie zijn er in 2020 diverse verkeersvoorzieningen, zoals tunnels en rasters, 
aangelegd om in de toekomst wildaanrijdingen te kunnen voorkomen en de verkeersveiligheid te 
vergroten. 
Het onderzoek naar de dassen heeft een schat aan informatie over de das opgeleverd en een aantal 
nieuwe dassenburchten aan het licht gebracht.  
Er zijn dit jaar door onze dierenambulance 35 dassen naar het dassenopvangcentrum van Das&Boom 
gebracht. Dit betrof 13 hulpbehoevende volwassen dassen en 22 jonge dasjes. 
Helaas waren dit jaar 9 dassen er zo slecht aan toe dat ze niet naar de dassenopvang konden, maar 
direct door een dierenarts moesten worden geëuthanaseerd. 
Het aantal dassen dat door de Dassenwerkgroep Brabant is doorgestuurd naar het DWHC voor verder 
onderzoek is in 2020 uitgekomen op 17.  
In 2020 zijn er geen dassen naar de WBVR in Lelystad gebracht voor onderzoek.  
 
De onkosten die in 2020 zijn gemaakt t.b.v. de dierenambulance, zoals bv de brandstofkosten, 
dierenartskosten en voor materialen, blijken van dien aard dat de Dassenwerkgroep Brabant het werk 
kan blijven voortzetten. De verwachting is echter wel dat de duidelijk steigende lijn in het aantal 
meldingen en ritten ook in 2021 zal blijven doorzetten. 
 
 
Reserves 
De jaarrekeningen over de afgelopen jaren laten een solide financieel beleid zien. Jaarlijks sluiten we 
af met een positief saldo en doen we ons uiterste best om de reserves te laten groeien. Die groei is 
absoluut noodzakelijk om een duurzaam voortbestaan te kunnen garanderen. 
We ontvangen namelijk geen structurele subsidies en zijn voor onze inkomsten volledig afhankelijk 
van donaties. De hoogte van deze jaarlijkse donaties kan flink fluctueren en kan zelfs onder de 
jaarlijkse uitgaven komen. 
Door het coronavirus waren er in 2020 veel evenementen afgelast, waardoor we veel inkomsten mis 
liepen. Geheel onverwacht konden wij, dankzij een aantal gulle giften, het jaar tóch positief afsluiten. 
Alhoewel onze dierenambulance van stichting DierenLot nieuw is, zullen we rekening moeten houden 
met toekomstig onderhoud en dure reparaties. Ook de overige materialen zoals bijvoorbeeld kleding 
en de spullen voor de marktkraam zijn aan slijtage onderhevig en zullen in de toekomst vervangen 
dienen te worden. 
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  3.2 Financieel Jaarverslag 2020 
 

 
2020   2019 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven   Inkomsten Uitgaven 

Beginsaldo € 21.028,32     € 14.838,75  

      

Donaties particulieren € 3.329,00     € 3.441,75  

Donaties bedrijven € 2.425,94     € 0,00  

Donaties Stichting DierenLot € 0,00     € 6.750,00  

Vriendenloterij € 411,27     € 198,38  

Rabo ClubSupport 2019 € 145,44     € 272,61  

Affiliate partnerprogramma € 17,81     € 20,16  

Reiskostenvergoedingen € 301,53     € 718,26  

Rentes € 1,13 
 

  € 1,17  

      
 

  

          

Dierenambulance - Reiskosten/Materialen   € 4.432,79    € 3.916,62 

Dierenambulance - Onderhoud/Reparaties   € 611,80    € 427,66 

Dierenambulance - Verzekering   € 415,00    € 415,00 

Dierenartskosten   € 509,26 
 

 € 104,80 

Educatie / Informatie  € 0,00   € 0,00 

Website  € 225,02   € 0,00 

Kosten bankrekening  € 119,39   € 119,38 

Diversen  € 0,00   € 229,30 

      

      
 

  

Eindsaldo   € 21.347,18    € 21.028,32 

Totaal € 27.660,44 € 27.660,44   € 26.241,08 € 26.241,08 

          

  € 6.632,12 € 6.313,26   € 11.402,33 € 5.212,76 

    
  

  

    
  

  
 

 
 
2021 

De vrijwilligers van de Dassenwerkgroep Brabant halen alleen in Noord-Brabant, Noord-Limburg en 
zuidelijk Gelderland dode dassen op. Voor de hulp aan hulpbehoevende en verweesde dassen zijn ze 
in heel Nederland actief. Bovendien verzorgen ze o.a. voor andere dierenambulances, in overleg, ook 
taxiritten van hulpbehoevende dassen naar het Dassenopvangcentrum. Om dit duurzaam te kunnen 
blijven doen is hiervoor veel geld nodig. 
Door de voortdurende coronacrisis zal er ook in 2021 extra aandacht gegeven worden aan 
fondsenwerving. 


