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VEERLE  TERUG IN  ZEE    
Woensdag 1 augustus is bruinvis Veerle terug-
gebracht naar zee. Het was een succesvolle 
uitzet. Aan het begin van het transport was 
Veerle een beetje onrustig, maar daarna lag ze 
rustig in haar hangmat. Ook het transport de 
Noordzee op, met het schip 'de Krukel', verliep 
voorspoedig. 

Het was een prachtige dag dus kon het terug  
in zee plaatsen vanuit het kleine bootje gebeu-
ren. Veerle zwom rustig weg toen ze eenmaal 
in het water was. De medewerkers en vrijwilli-
gers die mee waren hebben haar daarna gedu-
rende een aantal minuten nog een paar keer 
boven zien komen op ongeveer 100 meter van 
het schip. 

Veerle was begin maart gestrand op het strand 
van Terschelling. Naast maagzweren, waar ze 
voor is behandeld, waren de pikwonden van meeuwen een flink probleem. Haar rechteroog was ernstig verwond. Het 
herstel van het oog heeft maanden geduurd. De dierenartsen die betrokken waren bij het herstel van Veerle waren 
verbaasd en blij over hoe goed alles is genezen. Op de foto’s hieronder is dit herstelproces goed te zien.

Dit is bruinvis Berend. Samen met 
Gerhard is hij nog in het opvangcen-
trum. Berend vond de onderwaterca-
mera eerst een beetje spannend maar 
was daarna heel nieuwsgierig en kwam 
steeds even kijken! 
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Shell Witkamp Benzine Stations uit Harderwijk en Autobedrijf  Mazier uit Ermelo 
bieden vanaf  deze zomer hun producten en diensten aan om het transport van 
Stichting SOS Dolfijn mogelijk te maken. Witkamp door middel van gratis brand-
stof  en Mazier door middel van gratis onderhoud. Witkamp en Mazier besloten 
beiden dat ze met hun bedrijven juist het transport van de dieren goed kunnen 
ondersteunen. We zijn erg blij met deze hulp in natura!
 

Vrijdag 10 augustus is SOS Dolfijn met een stand aanwezig bij Rescue Vlissin-
gen. Hier maken bezoekers in een zomerse sfeer en op een ontspannen manier 
kennis met alle facetten van hulpverlening. Dus heb je vakantie en nog geen 
plannen voor vrijdag? Kom naar Vlissingen voor dit grootse evenement!.

 

RESCUE  VL ISS INGEN,  KOM OOK!

(PECH )HULP  VOOR AMBULANCE
 

ZWEEDSE  STAGIA IRES  

MOOIE  IN I T IAT I EVEN
Stéphanie van Leeuwen, Lois Overhoff  en Chris de Wulf  zamel(d)en ieder op 
hun eigen manier geld in voor het werk van SOS Dolfijn. 

Stéphanie hield een actie op haar school door SOS Dolfijn collectebusjes neer te 
zetten, donateurformulieren te verspreiden en mobiele telefoons in te zamelen 
en haalde daarmee €85,16 en zeven mobieltjes op. Lois bracht ons een hele doos 
vol oude mobiele telefoons. Deze telefoons kunnen wij weer inleveren en daar 
krijgen we geld voor. Een belangrijk voordeel hieraan is dat ze gerecycled 
worden! Onze Belgische vrijwilligster Chris loopt deze vrijdag de dodentocht, 
een jaarlijkse 100 km lange wandelhappening door drie Vlaamse provincies, en 
laat zich voor elke stap sponsoren. Veel succes Chris! 

Alle drie de initiatieven: fantastisch! Hartelijk bedankt!!
 

Deze zomer hebben we in het 
opvangcentrum hulp van twee 
Zweedse stagiaires.  Zij volgen 
in Zweden een dierverzor-
gingsopleiding en zijn nu 
afwisselend gedurende een 
paar weken in Harderwijk. Ze 
namen zelf  het initiatief  voor 
deze zomerstage. 

In Scandinavië zijn geen 
opvangcentra voor walvisach-
tigen, dus het is voor beiden 
een leuke manier om deze 
specifieke ervaring op te doen. 

Alle medewerkers en vrijwilli-
gers in het opvangcentrum zijn 
erg blij met de extra hulp.  Het 
is eveneens een mooie gele-
genheid om de Engelse taal 
weer even op te halen, want 
Zweeds blijkt nog best lastig!

FOTO’S  GEZOCHT!  

Graag plaatsen wij in de 
nieuwsbrief  van SOS Dolfijn 
bijzondere foto’s van lezers.  

Heb jij een mooie foto van een 
bruinvis of  dolfijn? Misschien 
wel gemaakt in onze eigen 
Noordzee? Stuur hem op naar 
info@sosdolfijn.nl 
en misschien zie je jouw foto 
terug in de volgende nieuws-
brief.
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