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Nieuws

 K INDERAMBASSADEUR  VOOR SOS  DOLF I JN   
In de vorige nieuwsbrief  berichtten we nog dat actrice  
Miryanna van Reeden ambassadeur werd voor SOS Dolfijn. 
Nu hebben we ook een kinderambassadeur! De 10-jarige 
Daya Hendriks gaat deze taak in 2012 op zich nemen. 

Daya is erg blij met haar nieuwe rol en heeft in het opvang-
centrum uitgebreid kennis gemaakt met de bruinvissen. Het 
is de bedoeling dat SOS Dolfijn elk jaar een Kinderambassa-
deur benoemt die zich op verschillende manieren inzet om 
het opvangcentrum en de natuur te helpen. “Het initiatief  
om een Kinderambassadeur te benoemen komt voort uit de 
wens om juist kinderen nog meer te betrekken bij de zorg 
om de natuur. Die natuur heeft het zwaar te verduren door 
allerlei negatieve invloeden die de mens veroorzaakt,” 
vertelt Bianca van ’t Hul, medewerker van SOS Dolfijn.

CT  SCAN VOOR BEREND 

Sinds vorige maand lopen de medewerkers en vrijwilligers van Stichting SOS Dolfijn er prachtig bij! Al lange tijd was er 
nieuwe kleding nodig: broeken, polo’s, shirts, truien en jassen. Kleding waarin hard gewerkt kan worden én waardoor 
SOS Dolfijn herkenbaar is. Deze benodigde kleding is aangeboden door De Witte Raaf  uit Ermelo. SOS Dolfijn is hier 
uiteraard ontzettend blij mee! De Witte Raaf: BEDANKT!   

De kinderambassadeur krijgt bijzondere taken en privileges. Ze helpt af  en toe mee bij de verzorging van de dieren in het 
opvangcentrum. Daarnaast gaat ze ook andere kinderen en klasgenoten informeren over SOS Dolfijn, bruinvissen en de 
natuur.

Daya maakte kennis met SOS Dolfijn tijdens een cursus dolfijnen EHBO. Daar leer je precies wat je moet doen wanneer 
een dolfijn of  bruinvis aanspoelt op de kust. Daya was erg enthousiast en is trots op haar nieuwe functie. De kennisma-
king met de bruinvissen in het opvangcentrum was erg leuk en de komende tijd gaat Daya, samen met haar familie en 
medewerkers en vrijwilligers van SOS Dolfijn, leuke en creatieve dingen bedenken om haar rol van Kinderambassadeur 
in te vullen.

NIEUWE KLED ING  

Afgelopen vrijdag heeft bruinvis Berend een uitstapje gemaakt naar het Harderwij-
ker ziekenhuis St. Jansdal. Omdat Berend blijvende gezondheidsproblemen heeft, 
wilde de dierenarts van SOS Dolfijn graag via een CT scan meer te weten komen 
over de situatie van Berend. De jonge bruinvis was tijdens het transport en zijn 
verblijf  in de CT scan erg rustig en had veel bekijks als bijzondere patiënt.   

Het resultaat was bemoedigend: er zijn geen grote afwijkingen of  problemen 
gevonden tijdens de scan. 
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In de afgelopen maanden zijn er in de Bruinvisbaai van het Dolfinarium drie 
babybruinvissen geboren! Wanneer bruinvissen door SOS Dolfijn zijn opgevan-
gen en niet meer terug kunnen naar zee, worden deze dieren overgedragen aan 
het Dolfinarium. Ze krijgen dan een tweede opvang in het Dolfinarium of  bij 
Ecomare op Texel. De baby’s van Amber, Siepy en Ellen hebben de namen Guus, 
Ester en Joëlle gekregen en maken het goed.
     

GEBOORTES  IN  BRU INV ISBAA I  
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KNRM DAG
Op de regenachtige zaterdag 28 april was SOS Dolfijn aanwezig op de Konink-
lijke Nederlandse Reddings Maatschappij dag in Katwijk. Door het slechte weer 
kwamen er minder bezoekers dan normaal, maar toch was aanwezigheid van 
SOS Dolfijn hier erg nuttig! 

Veel bezoekers kwamen naar de stand voor informatie over de stichting en 
over walvisachtigen in de Noordzee. Er kwamen ook verschillende mensen 
langs die in het verleden in de buurt van Katwijk zelf  een levende bruinvis 
hadden gevonden die daarna werd opgevangen door SOS Dolfijn. SOS Dolfijn 
deelde de stand met collega’s van Zeehondencrèche Pieterburen. Daarnaast 
waren nog veel andere partijen vertegenwoordigd en was er van alles te doen. 

Volgend jaar hoopt SOS Dolfijn zeker weer van de partij te zijn, maar dan met 
een stralend zonnetje… 

SOS Dolfijn medewerker Bianca 
van ‘t Hul heeft tijdens een 
vakantie naar Zuid-Afrika  
verschillende bijzondere foto’s 
gemaakt van Zuidkapers. Deze 
enorme walvissen  kunnen wel 
18 meter lang worden.
 

In de Zuid-Afrikaanse winter (onze zomer) 

komen deze dieren dicht bij de kust van 

Zuid-Afrika om te paren en jongen te krijgen. 

 

Flirtende Zuidkapers: links ligt een vrouwtje, 

het mannetje ligt rechts op zijn zij met zijn 

oog naar boven. Hij probeert het vrouwtje 

zover te krijgen met hem te paren door tegen 

haar aan te wrijven en met zijn rechtervin 

zachtjes op haar rug te kloppen.

 

De snuit van de Zuidkaper is begroeid met 

allerlei kleine zeedieren.

 
Heb jij ook een bijzondere foto 
van een bruinvis, dolfijn of  een 
andere walvis in de natuur? 
Stuur hem ons per e-mail toe via 
info@sosdolfijn.nl en misschien 
zie je jouw foto terug in de 
volgende nieuwsbrief !
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