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STEUN VAN DE JUNIORKAMER
De Juniorkamer (JCI) Noord-West Veluwe zet zich dit jaar in voor Stichting SOS Dolfijn. JCI is een netwerk van enthousiaste, ondernemende mensen tot veertig jaar. De kernactiviteiten van JCI zijn het stimuleren van persoonlijke groei en
ontwikkeling en het versterken van leiderschap en managementactiviteiten. Ieder jaar kiest JCI een goed doel die ze steunt
door middel van opbrengsten uit acties en activiteiten. Dit jaar kozen ze voor Stichting SOS Dolfijn en daar zijn we ontzettend blij mee!
Op 15 september vond de HARDERRUN plaats; een feestelijk hardloopevenement waaraan ruim 400 lopers, inclusief kinderen voor een Kidsrun, meededen. SOS Dolfijn was hier aanwezig met de Dolfijnambulance om jong en oud iets van ons
opvangwerk te laten zien. Zaterdag 6 oktober was het tijd voor de jaarlijkse DOE-DAG. Op deze dag kwamen zo’n twintig
JCI leden naar het opvangcentrum om hun handen uit de mouwen te steken! Vijf van onze strandingskisten zijn opnieuw
blauw geschilderd, de hele omloop rond het opvangcentrum is grondig schoongemaakt en een aantal mensen ging, gewapend met kleurrijke collectebusjes, op het Dolfinarium op pad om donateurs te werven. In de collectebusjes doneerden
parkbezoekers in totaal meer dan € 550,-!
Maar dit is nog niet alles. Binnenkort volgen nog twee JCI activiteiten. Op donderdag 25 oktober is er de VELUWSCHE
VEILING en op woensdag 7 november een COLLEGETOUR waar Evert ten Napel in gesprek gaat met Frans van Seumeren.
Kom ook naar deze avonden! Kijk voor meer informatie op www.jcinwv.nl.
In de volgende nieuwsbrief laten we natuurlijk weten hoe de Veiling en de Collegetour waren!
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NIEUWS UIT HET OPVANGCENTRUM
Op de website www.walvisstrandingen.nl worden de aantallen en locaties van
strandingen van walvissen, dolfijnen en bruinvissen op de Nederlandse kust
zo goed mogelijk bijgehouden.
Vorig jaar eindigde het jaar met een recordaantal van 875 strandingen. Dit jaar
staat de teller al op ruim 600. Het jaar is nog niet voorbij en hoewel 2011 een
record aantal gestrande dieren liet zien, zou het aantal dieren in 2012 dit
record wel eens kunnen gaan benaderen.

BEREND

In het drukke strandingsjaar van 2011 heeft SOS Dolfijn aan veertien levend
gestrande dieren intensieve zorg verleend. Dit jaar is dat tot nu toe aan acht
dieren. Gezien het hoge aantal dode strandingen is dat een relatief laag aantal,
maar wanneer je kijkt naar de afgelopen jaren is het toch nog steeds boven het
gemiddelde aantal dieren dat door het opvangcentrum wordt opgevangen.
Voorheen ging het om vijf of minder dieren per jaar. Vanaf april dit jaar zijn er
geen dieren meer opgevangen, terwijl we normaal door de zomer heen wel
aan één of twee dieren opvang bieden.
Van de acht opgevangen bruinvissen dit jaar, konden we er vier terug brengen
naar zee. Twee dieren, Berend en Gerhard, zijn nog in het opvangcentrum
onder behandeling.
We zijn benieuwd hoe de laatste maanden van dit jaar er nog uit gaan zien! In
ieder geval hebben we in de afgelopen tijd het opvangcentrum weer helemaal
klaargemaakt voor het nieuwe strandingsseizoen.

ALLIANDER DONEERT
GERHARD

Het netwerkbedrijf Alliander had onlangs een bijeenkomst op het Dolfinarium
en deed toen een donatie van € 300,- aan Stichting SOS Dolfijn. Heel hartelijk
bedankt hiervoor!

STAPPEN VOOR SOS DOLFIJN
Vrijwilligster Chris (links op foto) heeft zich sportief ingezet voor
SOS Dolfijn! Ze heeft voor de negende keer de ‘100 kilometer
Dodentocht Kadee Bornem’ gelopen. Dit is een jaarlijkse wandelhappening door drie Vlaamse provincies.
Dit jaar liet ze elke stap sponsoren ten gunste van SOS Dolfijn. Chris
is erg enthousiast en gepassioneerd en we willen haar hartelijk
bedanken voor de € 859,04 die ze met deze actie heeft opgehaald en
aan de stichting heeft geschonken.
Als stichting zijn we voor onze
inkomsten afhankelijk van dergelijke initiatieven, sponsoring en
giften. Jezelf laten sponsoren
tijdens een sportieve prestatie is
een hele leuke manier om geld op
te halen voor een goed doel.
Lees meer over ‘uw eigen
dolfijnenactie’ op onze website!
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