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Hulp voor gevallen jonge oranje gast

Door Michiel Hegener
27 april, half vier. Ik parkeer mijn auto zo-
als altijd, loop naar mijn voordeur zoals al-
tijd, en ontwaar aan de voet van een hoge
den een oranjebruin behaard beestje dat
alleen maar een jonge eekhoorn kan zijn.
Gevallen. Hij piept, probeert een beetje
om weg te kruipen.

Onbereikbaar, op tien meter hoogte in
de den, zit een bol van takken, misschien
zijn ouderlijk nest. Wat te doen? Mag je
een gevallen eekhoorn aanraken, vraag ik
me af als ik hem al in mijn hand heb?

Zouden eekhoornouders vermiste kin-
deren zoeken en weer naar het nest bren-
gen, vraag ik me af nadat ik hem in een bak
op het dak van een houtschuurtje heb ge-
zet, onder de boom, hopend dat hij gaat
piepen en wordt gehoord.

Kortom, hoe red je een eekhoorn die uit
zijn nest is gevallen? Natuurlijk met Goog-
le. Typ eekhoorn opvang, ook al is het voor
opvangen te laat. Drie tellen later lees je
dat eekhoornouders gevallen kinderen
nooit komen redden, dat iedere vorm van
ongeautoriseerde voeding levensbedrei-
gend is, en dat de gevallen eekhoornbaby
in eerste instantie slechts is gediend met
de warmte van een kruik.

Dat hadden ze in China of Iran ook op

een website kunnen zetten – slechts in een
land als Nederland bestaat zoiets als een
permanent bemenste nationale eekhoornlijn
en een landelijk netwerk van uitrukparate
eekhoornvrienden.

Terwijl twee van hen zijn begonnen aan
een autorit van honderd kilometer (en dan
weer terug), ligt het dakloze knaagdier op

mijn bank onder een honderd keer te grote
slaapzak tegen een geïmproviseerde kruik
alsof het zijn moeder is.

Hoe warm mag een eekhoorn worden?
Af en toe kijk ik of hij nog wel beweegt. De
mevrouw van de eekhoornlijn had gezegd
dat hij in een doos moest.

Ook als hij rustig onder een slaapzak

ligt, vroeg ik. „Ja, want ze kunnen ineens
in actie komen.”

Dat blijkt mee te vallen, alleen een le-
gertje meegevallen vlooien is zichtbaar ac-
tief, de enige tegenvaller bij dit gezellige
intermezzo van een drukke werkdag.

Als een kleine bestelbus van de Stichting
Eekhoornbescherming Nederland komt
voorrijden is het feestje al weer bijna over.
Een mannetje van een week of vijf, stellen
de vrijwilligers vast voor hij in een doos
onder een poppendeken gaat.

Eerst naar het landelijk opvangpunt in
Naarden.

Vervolgens naar het nationale rehabili-
tatiecentrum in Lunteren waar hij na ont-
vlooiing en medisch onderzoek zes keer
per dag zal worden gevoed met speciaal uit
Amerika geïmporteerde eekhoornmelk.

In gezelschap van tientallen andere uit
bomen gevallen eekhoorns uit het hele
land zal hij zich sociaal kunnen ontwikke-
len.

En eenmaal volgroeid gaat hij naar de
tuin van een pleeggezin waar hij wordt bij-
gevoerd tot hij zich kan redden in de na-
tuur en zijns weegs gaat.

Het was de Indiase leider en denker Ma-
hatma Ghandi die ooit stelde dat de be-
schavingsgraad van een land kan worden
afgelezen aan de manier waarop de men-
sen omgaan met dieren.

Inderdaad.
Hij schreef bewust niet „met eek-

hoorns” – hij bedoelde alle dieren, kistkal-
veren, mestbiggen en laboratoriumapen
inbegrepen.

Laten we eens beginnen met een natio-
nale legbatterijkiplijn.

De eekhoorn is onlangs verkozen
tot het populairste wilde dier in
Nederland. Maar wat moet je
doen, als ineens een uit de boom
gevallen jong eekhoorntje op je
stoep ligt?
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