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Nieuws

NU IN  HET  OPVANGCENTRUM 
Vrouwtjesbruinvissen Renske en Desiree verblijven samen 
in het opvangcentrum. In de vorige nieuwsbrief  meldden we 
dat beide dieren zwanger bleken te zijn. Helaas is bruinvis 
Desiree kort daarna haar foetus verloren. Het goede nieuws 
is dat de gezondheid van Desiree daarna sterk is verbeterd; 
ze komt mooi aan en het gaat goed met haar.

Door echo’s bij Renske is gebleken dat haar foetus beweeg-
lijk is en groeit, daarmee lijkt het dus goed te gaan. De ogen 
van Renske lijken ook te verbeteren. Of  het uiteindelijk hele-
maal goed komt met haar ogen dat moet nog blijken, maar 
momenteel lijkt er herstel plaats te vinden. Renske wil echter 
nog steeds niet duiken. Waar dat door komt weten we niet. 
Er zijn röntgenfoto’s gemaakt maar die laten geen afwijkin-
gen aan de ruggenwervels zien. Momenteel proberen we 
fysiotherapie. Bruinvis Berend was de eerste bruinvis waar-
bij fysiotherapie werd gedaan en hij had hier veel baat bij. Of  
het bij Renske ook voor verbetering zorgt, kunnen we nu nog 
niet goed zien maar we blijven het nog wel proberen.
 

BULTRUGGEN VOOR KUST  NL  -  VERVOLG 
Het afgelopen weekend werden er weer bultruggen gezien voor de Nederlandse kust. Het lijkt te gaan om drie verschil-
lende dieren, waarbij het moeder-kalf  paar hoogstwaarschijnlijk dezelfde is die vorige keer werd waargenomen. Diverse 
mensen reden naar Egmond aan Zee om te ‘Whale Watchen’. Het is natuurlijk ontzettend bijzonder en leuk dat je in 
eigen land een (springende) bultrug kunt bekijken! Helaas kregen we ook berichten dat er pogingen werden gedaan om 
de dieren met bootjes te volgen en heel dicht bij de dieren te komen. Dit is zeer verstorend voor de walvissen en het kan 
ze opjagen. Daarom is een gepaste afstand, van minimaal 150 meter, heel erg belangrijk. Zo kunnen we als mensen 
genieten van deze prachtige dieren zonder dat zij hier hinder van ondervinden.

Vorige maand verstuurden we onze nieuwsbrief  op de dag dat de - inmiddels veelbesproken - bultrug strandde bij Texel. 
Over onze zienswijze op wat deze stranding teweegbracht schreven we een stuk, welke je nog steeds kunt lezen op onze 
website: Reacties op gestrande bultrug - emoties lopen hoog op.

GOEDE  IDEEËN  GEZOCHT!   
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VRI JWILL IGERS  AAN HET  WOORD

.   Is het vrijwilligerswerk daar goed mee te combineren? 
Meinke: Soms moet ik een beetje puzzelen, maar bij een stranding vind ik altijd 
wel een plekje in mijn agenda. Zodra ik bij SOS Dolfijn ben denk ik nergens 
anders meer aan, heerlijk! Birgit: Het lukt altijd wel om wat uren vrij te maken! 
En wat Meinke al zegt; heerlijk als je dan weer bij SOS Dolfijn bent: hoofd leeg 
en alleen maar bezig zijn met de dieren die je zorg nodig hebben.

   Worden jullie wel eens op dezelfde dag ingepland?  
Meinke: Dat krijgen we nooit voor elkaar met onze eigen drukke agenda's. In al 
die jaren hebben we volgens mij maar één keer samengewerkt. Voorlichting 
doen we wel vaak samen. Bij Rescue Vlissingen, waar we aanwezig waren met 
een stand, plakten we er een nachtje Vlissingen aan vast voor de gezelligheid.

   Wat wensen jullie SOS Dolfijn toe?  
Birgit: (Financiële) middelen, zodat er meer mogelijkheden zijn voor voorlich-
ting opdat mensen weten dat de bruinvis een bijzonder dier is dat het verdiend 
beschermd te worden! Meinke: Mee eens! En een team waarmee SOS Dolfijn 
kan blijven doorgaan met opvang en educatie. Het mooie werk voortzetten en 
uitbouwen!

BRU INV IS  HEDZER 

.

Onderstaand een foto van een 
Indische griend, genomen door 
Marcel Antons. Marcel heeft 
verschillende keren evenementen 
gefotografeerd voor SOS Dolfijn. 

De Indische griend is een opval-
lend donkergekleurde griend met 
een zeer korte snuit en een bol 
voorhoofd. Zijn rugvin is sterk 
gekromd. Deze griend vind je 
wereldwijd in tropische en 
subtropische wateren. In som-
mige gebieden, zoals rond Hawaï 
en rond de Canarische Eilanden, 
komt hij het hele jaar voor en 
daar is hij makkelijk te vinden. Bij 
de geboorte weegt een Indische 
griend ongeveer 60 kg en is hij 1,4 
tot 1,9 m. Volwassen dieren 
wegen 1000 tot 4000 kg en zijn 
3,6 tot 6,5 m. Het voedsel van 
deze griend bestaat voornamelijk 
uit inktvis.
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ME INKE

SOS Dolfijn is afhankelijk van een grote groep vrijwilligers. Zij staan dag en nacht klaar om te helpen in het opvangcen-
trum bij verzorging van gestrande dieren. Zonder deze gepassioneerde en trouwe groep mensen zou SOS Dolfijn niet 
kunnen functioneren. Deze maand een kennismaking met maar liefst twee vrijwilligers. Lees het verhaal van de vrien-
dinnen Birgit Grob (vrijwilliger sinds 2004) en Meinke Klarenbeek (vrijwilliger sinds 2001).

   Wat doen jullie als vrijwilliger voor SOS Dolfijn en hoe kennen jullie elkaar? 
We verzorgen de gestrande dieren en vertellen op evenementen, zoals Rescue Vlissingen, aan de buitenwereld wat 
bruinvissen zijn en wat SOS Dolfijn doet. Meinke: We kennen elkaar via Rugvin, een stichting die dolfijnen telt op de 
Noordzee. Birgit: ... en daarna leerden we elkaar ook buiten SOS Dolfijn en Rugvin beter kennen toen bleek dat we 
slechts een paar straten bij elkaar vandaan wonen!

   Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Birgit: Meinke verhuurt grond voor ProRail en geeft yogales. Meinke: Birgit is kinder- en jeugdpsycholoog; ze zoekt een 
baan en is werkzaam op een logeerhuis voor kinderen met psychiatrische problematiek. Daarnaast is ze ook in oplei-
ding voor therapeut dolfijntherapie bij Stichting SAM. 

http://www.sosdolfijn.nl/home/
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