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 NU  IN  HET  OPVANGCENTRUM   

SOS Dolfijn heeft een erg enthousiaste ambassadeur gevonden in de persoon van actrice Miryanna van Reeden. In de 
afgelopen maand bracht Miryanna een bezoek aan het opvangcentrum. Ze heeft geholpen bij de verzorging van de zieke 
dieren en hierbij hebben we haar gevraagd adoptiemoeder te worden van deze bruinvissen in nood. “Het zijn prachtige 
dieren, met een saaie naam. Eigenlijk zijn het een soort kleine dolfijntjes. En ze hebben allemaal een eigen karakter! Ik 
wil me graag inzetten om deze dieren te helpen”, aldus Miryanna. Ze hoopt op een spoedig herstel van de dieren en een 
veilige terugkeer naar zee. 

SOS Dolfijn is erg blij met de steun van de actrice: “Miryanna heeft haar hart op de juiste plaats. Zeker ook wat betreft 
dieren in nood.” Bescherming van walvisachtigen en het zeemilieu is van groot belang. “Dieren komen vele gevaren en 
problemen tegen in zee, vaak door mensen gecreëerd: verdrinking in visnetten, afval, vervuiling en enorme geluidsver-
storing in zee. Miryanna maakt zich hier, net als wij, grote zorgen over. Samen kunnen we iets doen om deze prachtige 
dieren beter te beschermen!”

Met de komst van bruinvis Gerhard zijn er nu zes bruinvissen die 
in het opvangcentrum verblijven. 

GERHARD en BEREND krijgen momenteel een longwormen-
kuur. Ze moeten deze kuur nog afmaken en dus is het afwachten 
hoe het daarna met ze gaat. Berend redt zichzelf  inmiddels goed. 
Hij heeft nog wel veel last van krampen. Zijn blaasgat, waaraan 
hij flink verwond was, kan hij nu goed sluiten onder water. 

 AMBASSADEUR  VOOR SOS  DOLF I JN!  

Op vrijdag 30 maart arriveerde opnieuw een 
gestrande bruinvis in het opvangcentrum. Om 
half  negen ’s ochtends kwam vanuit Duitsland 
een telefoontje dat er op het Duitse eiland Wan-
gerooge een levende bruinvis was gevonden. 
Een team van Seehundenstation Norddeich 
bracht de bruinvis naar de Nederlandse grens en 
vanuit Harderwijk vertrok een team van SOS 
Dolfijn met de speciale dolfijnambulance. Rond 
het middaguur werd de bruinvis overgedragen 
aan de medewerkers van SOS Dolfijn.

Het bleek te gaan om een jong mannetje van 
bijna 18 kg met een lengte van 98,5 cm. De 
bruinvis kreeg de naam Gerhard.

 

STRANDER    

Met de andere dieren gaat het ook de goede kant op. HEDZER, VEERLE en TESSEL hoeven 
geen medicijnen meer te krijgen. ROOS heeft nog wel medicatie nodig maar ze gaat steeds 
verder vooruit. Ze werd behandeld voor bloedarmoede en longwormen en voor dat laatste is 
ze inmiddels uitbehandeld. 
 
I KNRM DAG   
Op zaterdag 28 april is SOS Dolfijn aanwezig op de KNRM dag in Katwijk. We staan met een 
leuke stand en geven informatie over de bruinvis en ons opvangwerk. 

SOS Dolfijn werkt bij strandingen soms nauw samen met medewerkers van de KNRM.               
Zij verlenen gestrande bruinvissen en dolfijnen dan de eerste zorg op het strand. 

      Vind jij het leuk om er de 28ste bij te zijn? 
      Kijk dan snel op: www.reddingbootdag.nl 


