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D R U K T E I N H E T O P VA N G C E N T R U M
Zoals vele voorgaande jaren zijn de maanden februari en maart ook nu weer drukke maanden voor SOS Dolfijn. In de
afgelopen weken werden zes bruinvissen opgevangen. Over Hedzer berichtten we in de februari nieuwsbrief al. Hij eet
inmiddels zelfstandig en krijgt al een tijdje geen medicijnen meer. Hedzer werd behandeld voor longwormen en een
ontsteking ergens in zijn lichaam. Nu is het afwachten of hij zonder medicijnen gezond blijft. Daarna is het vangen van
levende vis nog een belangrijke stap.
De nieuw opgevangen bruinvissen Roos en Tessel strandden op Texel, bruinvis Veerle op Terschelling en bruinvis
Berend in Duitsland. Ook werd er nog een bruinvis uit België opgevangen, die er echter zo slecht aan toe was dat besloten is haar te euthanaseren. Zo zie je maar weer dat SOS Dolfijn ook zeer geregeld bruinvissen opvangt die buiten Nederland zijn gestrand. Hieronder lees je meer over de toestand van de dieren.

ROOS wordt behandeld voor
bloedarmoede en voor longwormen. Haar bloedwaarden
worden elke keer een beetje
beter. En ook al is ze nog onder
behandeling, het ziet er goed
uit voor Roos. Een probleem is
nog wel dat Roos heel erg is
aangepikt door vogels. Het is
de vraag of haar ogen daarbij
ook beschadigd zijn omdat het
nu lijkt of ze niet goed ziet. De
wonden die Roos heeft genezen redelijk goed. Ze heeft ook
nog nare wonden aan de
punten van haar rugvin en
staartblad. Deze wonden genezen geleidelijk. Roos eet al wel
zelf.

HEDZER: 22-01-2012

Bruinvis TESSEL
heeft heel ernstige
verwondingen
doordat ze is aangepikt door vogels.
Voor de pijn die ze
daarvan heeft krijgt
Tessel pijnstillers.
Voor een ontsteking
ergens
in
het
lichaam
krijgt
Tessel antibiotica.
Ze komt nog niet
zelfstandig haar vis
halen. Wel slikt ze al
zelf,
dus
de
volgende stap is
helemaal zelfstandig eten!

ROOS: 23-02-2012

VEERLE heeft ook
bloedarmoede
en
wordt daarvoor behandeld. Ze is ook heel
naar aangepikt aan
haar oog. De wond zelf
geneest voorspoedig.
Wat de schade aan het
oog zelf zal zijn is nog
afwachten. Veerle had
lang nodig om zelfstandig te gaan zwemmen.
Momenteel heeft ze
nog af en toe eventjes
hulp met zwemmen
nodig omdat ze dan te
moe wordt. Haar vis
eet Veerle redelijk makkelijk.

TESSEL: 02-03-2012

is
Ook bruinvis BEREND
aangepikt door vogels. Daarbij is
een ernstige wond aan het blaasgat ontstaan. Het blaasgat is
natuurlijk een essentieel deel van
het lichaam van een bruinvis, dat
zeker goed moet functioneren.
Met een niet goed functionerend
blaasgat heeft het dier geen kans
op overleven. Het is dus nu
afwachten hoe dat geneest en
welke beslissingen we daarover
wellicht moeten nemen. Berend
wordt nog 24/7 ondersteund
maar eet al heel goed. Voor
krampen krijgt Berend pijnstillers
en daar reageert hij goed op.
Berend is aan de antibiotica en is
vermagerd.

VEERLE: 04-03-2012

BEREND: 08-03-2012

ACTIE BSO HET TOVERKASTEEL
Naar de buitenschoolse opvang ‘Het Toverkasteel’ in Zeewolde gaan veel kinderen die
helemaal gek zijn van dolfijnen. De kinderen wilden daarom graag actie voeren om de
dolfijnen te helpen. Samen hebben ze zeepjes gemaakt en die verkocht voor SOS Dolfijn.
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Vier meiden brachten vorige week de opbrengst
van de actie langs. SOS Dolfijn bedankt het Toverkasteel voor deze leuke actie en hun bijdrage aan
het werk van onze bijzondere stichting! Mooi om
te zien hoe jonge kinderen al betrokken zijn bij
dierenwelzijn en natuurbescherming.
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DOLFIJNEN IN DE
HOOFDROL!
Vanaf 22 maart start bij
RTL de tweede serie van
‘Dolfijnen in de hoofdrol’.
In deze realityserie krijg je
een kijkje achter de schermen bij het Dolfinarium.
Stichting SOS Dolfijn heeft
natuurlijk haar opvangcentrum gesitueerd op het
Dolfinarium. In die hoedanigheid worden ook de
werkzaamheden van Stichting SOS Dolfijn tijdens de
serie in beeld gebracht. We
hopen op veel kijkers zodat
ons werk en de stichting
een steeds grotere naamsbekendheid krijgen!

N I E U W E T W E E D E O P VA N G L O C AT I E
Voor bruinvissen die niet voor uitzet geschikt zijn houdt de zorg niet op. Deze
bruinvissen worden altijd overgedragen aan het Dolfinarium waarna de dieren een
tweede opvang krijgen in de Bruinvisbaai. Sinds vorige maand heeft ook Ecomare
op Texel een bruinvissenbassin. Daar zwemmen momenteel twee bruinvissen die
ooit door SOS Dolfijn zijn opgevangen en om verschillende redenen niet terug
kunnen naar zee. Bruinvissen José en Michael ‘wonen’ nu bij Ecomare.
Ecomare wil mensen graag laten zien wat er allemaal leeft in de Wadden- en
Noordzee. Met de komst van de bruinvissen kan het centrum een nog vollediger
verhaal vertellen. Bij Ecomare zijn de bruinvissen niet alleen boven water maar
ook onder water te bekijken. De onderwaterruiten blijken niet alleen heel erg leuk
voor de bezoekers maar ook een verrijking voor de bruinvissen. Ze komen
nieuwsgierig voor de kijkruiten zwemmen.
Ecomare is hét centrum voor de wadden en de Noordzee op Texel en omvat een
natuurmuseum, zeehondenopvang, zeeaquarium, vogelopvang, duinpark en
bezoekerscentrum. Stichting SOS Dolfijn is blij met deze nieuwe samenwerking!

GEBRUIKT
M O B I E LT J E ?
Stichting
SOS
Dolfijn
verzamelt oude, gebruikte
mobiele telefoons. Deze
zijn namelijk geld waard…
Voor
elk
ingeleverd
mobieltje ontvangt SOS
Dolfijn een bepaald bedrag
wat ten goede komt aan de
dieren. Bovendien spaar je
het milieu wanneer een
mobieltje wordt gerecycled. Het inleveren is
eenvoudig en kost je niets.
Je kunt je telefoon in een
stevige envelop of doos
(zonder postzegel) sturen
naar:
Recell
o.v.v. SOS Dolfijn
Antwoordnummer 91108
3009 WB Rotterdam
Alvast
bedankt!

TRAININGSDAG EHBZ’ ERS
Onlangs heeft SOS Dolfijn weer een trainingsdag gegeven
aan EHBZ’ers. EHBZ staat voor Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren. Het EHBZ netwerk, opgezet door Leni ’t Hart van
Zeehondencreche Pieterburen, was in eerste instantie
bedoeld voor directe hulp bij strandingen van zeehonden.
In de loop van de jaren is dat uitgebreid naar strandingen
van zee(zoog)dieren. EHBZ’ers zijn vrijwilligers die
getraind zijn om eerste hulp aan deze dieren te verlenen en
zijn (beroepshalve) veel langs de kust te vinden. Het zijn
bijvoorbeeld mensen die bij de politie, de kustwacht of
dierenambulance werken. Maar het zijn ook vissers, strandjutters en vogelwachters.
Sinds jaren maakt ook SOS Dolfijn dankbaar gebruik van dit
netwerk. EHBZ’ers leren op een trainingsdag van SOS
Dolfijn wat te doen bij het stranden van walvisachtigen.
We zijn ontzettend blij met deze groep mensen en zouden
niet zonder hen kunnen!
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