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Nieuws

GESTRANDE  BRU INV ISSEN  EGMOND AAN ZEE  EN  TEXEL   
Zowel zondag 28 als dinsdag 30 oktober kregen we een 
melding van een levend gestrande bruinvis. Zondag kwam 
de melding uit Egmond aan Zee en dinsdag vanaf  Texel. 
Beide keren vertrok een team van SOS Dolfijn met de ambu-
lance richting de melding. 

De bruinvis uit Egmond aan Zee werd gevonden door een 
kitesurfer. Helaas overleed deze vrouwtjesbruinvis toen ze 
net in de dolfijnambulance lag om naar Harderwijk vervoerd 
te worden. 

Voor de op Texel gestrande bruinvis, die werd gevonden 
door een ruiter, kwamen zowel Ecomare als SOS Dolfijn in 
actie. Ecomare op Texel vertrok zodra ze de melding kregen 
om eerste hulp aan de bruinvis te verlenen.

In de vorige nieuwsbrief  berichtten we er al over: de Veluwsche Veiling op donderdag 25 oktober. Met een afvaardiging 
van SOS Dolfijn waren we hierbij aanwezig. De sfeer was goed, de veilingmeester was fantastisch en de bieders waren 
GEWELDIG! 

Het resultaat van de avond was overweldigend: € 15.000,- voor Stichting SOS Dolfijn! We werden er stil van…

We zijn ontzettend blij en willen ook deze plek in de nieuwsbrief  gebruiken om de organisatoren van JCI en de gasten 
hartelijk te bedanken! Zo’n groot bedrag hadden we niet durven hopen. We kijken ook weer uit naar de volgende activi-
teit van JCI, woensdag 7 november: de College tour, waar Evert ten Napel in gesprek gaat met Frans van Seumeren. 

Als je dit op tijd leest, ben je nog van harte welkom om te komen! 
7 November, vanaf  19.15 uur, in het Dolfinarium in Harderwijk. 

Kaarten kosten € 25,- en ook dat geld komt voor het grootste deel ten goede aan SOS Dolfijn!

In Harderwijk maakte een team zich klaar om met de dolfijnambulance te vertrekken. De twee teams troffen elkaar 
uiteindelijk halverwege Texel en Harderwijk voor de overdracht van de bruinvis. Dankzij deze goede samenwerking 
tussen Ecomare en SOS Dolfijn was de bruinvis snel in het opvangcentrum. Hij kreeg er de naam Dorian. Na enkele 
dagen continue te zijn ondersteund in het bassin is Dorian helaas vrijdag overleden. Dorian had heel erg veel last van 
longwormen en van benauwdheid. 

Op dode bruinvissen wordt altijd sectie gedaan om zo achter de precieze doodsoorzaak te komen. Dorian werd daarom 
direct vrijdag naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam gebracht. Hier bleek dat Dorian abcessen in de longen had en 
ernstig ziek was. 

Bij deze twee stranders werd maar weer eens duidelijk dat dieren die op het strand terechtkomen ernstig in de problemen 
zijn en dat, ondanks alle inzet, redding niet altijd mogelijk is.

VELUWSCHE  VE I L ING VAN JC I  NOORD-WEST  VELUWE  

http://www.sosdolfijn.nl/home/
http://www.jcinwv.nl
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De afgelopen periode heeft een groep kinderen van buitenschoolse opvang Doo-
mijn in Harderwijk zich ingezet voor SOS Dolfijn. De kinderen verdiepten zich in 
het werk van SOS Dolfijn en in de bruinvissen en brachten een bezoek aan het 
Dolfinarium. Als afsluiting hielden ze een sponsorloop en die bracht € 425,- op! 
Dank jullie wel!.
     

ACT I E  BSO DOOMIJN  

FOTO’S  VAN DE  

MAAND 

Bedenk  j e  e igen  
ac t i e

        
    

Postbus 293
3840 AG Harderwijk

Nederland

www.sosdolfijn.nl

Tel: +31 (0)341 467438
Giro 6933086

KvK 08135639
BTW NL 81.52.70.896.B.01

 

Lever  j e  ge -
br u ik te  mob ie l  
in

Doneer  j e  VVV 
cadeaubon

Wor d  v r iend

He lp  in  na tur a

P laa ts  een  
banner

ONL INE  SHOPPEN V IA  GOEDEDOELSHOP.NL

Via goededoelshop.nl kun je vanaf  heden Stichting SOS Dolfijn steunen door te 
shoppen bij jouw favoriete webwinkels, zonder dat het je iets extra kost! 

Hoe werkt dit?
Via Goede Doel Shop kun je doorklikken naar ruim 250 bekende webwinkels 
(zoals Zalando, Bol.com, D-reizen, ICI Paris XL etc.) en gaat er per aankoop een 
donatie naar jouw goede doel. Wanneer je een aankoop doet, wordt 
Goededoelshop.nl namelijk door de webwinkel beloond met een ‘bonus’. 
Normaal gesproken gaat dit geld naar de webbeheerder, maar Goede Doel 
Shop doneert dit aan het goede doel van jouw keuze! Je shopt zo dus bij 
dezelfde winkels voor dezelfde prijzen, alleen gaat er nu een deel van het 
aankoopbedrag naar SOS Dolfijn!

Hoe begin je?
Als je jouw keuze voor SOS Dolfijn door wilt geven, moet je eerst even inlog-
gen. Als je ingelogd bent, kan je je favoriete goede doel kiezen zodat jouw 
donatie naar SOS Dolfijn toe gaat. Daarna kies je de webshop waar je jouw 
product(en) wil gaan kopen. Als je jouw aankopen hebt gedaan krijg je een 
bevestigingsmail van de desbetreffende webshop én van goededoelshop.nl, 
zodat je zeker weet dat het allemaal goed is gegaan. In deze bevestigingsmail 
krijg je ook te zien hoe hoog het bedrag is dat overgemaakt wordt naar SOS 
Dolfijn. Klik op onderstaand logo en begin gelijk met shoppen!

Op dit moment hebben we twee 
vrijwilligers vacatures. 

Nieuwsgierig? Neem een kijkje 
op onze site en wie weet word jij 
wel onze toekomstige collega!
 

OOK HELPEN? 

Heb jij 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 !
 

VACATURES 

FOTO’S  GEZOCHT!  

HOERA!  
DE  SOS  DOLF I JN  

N I EUWSBR IEF  BESTAAT  
DEZE  MAAND 2  JAAR!
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