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DESIREE EN SIETSKE TERUG NAAR ZEE
Sinds begin juni zwemmen twee opgevangen bruinvissen weer in zee. Desiree en Sietske waren in mei al helemaal klaar
en voorbereid om teruggebracht te worden. Om de dieren op een prettige manier over zee te transporteren en vrij te
kunnen laten, proberen we altijd te kiezen voor en dag met rustige weersomstandigheden. Dat bleek dit keer geen
gemakkelijke opgave. In mei en juni stond vaak een stevige zeewind. De hoge golven zijn hierbij vervelend en zullen
zorgen voor oncomfortabele omstandigheden, vooral voor de bruinvissen aan boord. Tot twee maal toe moest een
geplande dag worden afgelast in verband met slechte omstandigheden. Uiteindelijk ging het op 7 juni door, hoewel Desiree en Sietske ook deze dag een iets ruigere tocht voor de kiezen kregen dan waar we op hadden gehoopt. Ondanks dat
hebben de dieren zich fantastisch gedragen en lagen heel rustig in de hangmat, alsof ze wisten waar ze naar toe gingen.
Normaal gesproken worden bruinvissen een aantal mijl ten noorden van het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog teruggeplaatst in zee. Doordat er dit keer meer wind stond waren de golven zo hoog, dat we hebben besloten iets
minder ver te varen. De dieren zijn tussen de eilanden in het zeegat uitgezet. Beide dieren konden nog maar kort gevolgd
worden en zwommen toen prachtig de diepte in.
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ZOMERTIP:
ECOMARE
Een bezoek aan Waddeneiland Texel is zeer de
moeite waard. In de zomer
is het heerlijk toeven aan
het Noordzeestrand. Maar
vergeet niet een bezoek te
brengen aan Ecomare, met
zeehonden- en vogelopvang, bijzondere excursies
en een prachtige en
leerzame tentoonstelling.
En natuurlijk zijn er bruinvissen te bewonderen!

ACTIES VOOR SOS DOLFIJN
De afgelopen maanden zijn we weer op een hele leuke manier geconfronteerd met
de betrokkenheid die mensen tonen bij het werk van SOS Dolfijn. Er zijn een
aantal bijzondere en ludieke acties georganiseerd om geld in te zamelen voor het
opvangwerk. Ook zijn een aantal gulle donaties binnen gekomen. Een overzicht:
Zo heeft MEVROUW BUNSKOEKS - ROOKS, een donateur van het eerste uur, voor
haar 65ste verjaardag enveloppen met inhoud gevraagd voor SOS Dolfijn, wat een
prachtige donatie van € 600 opleverde.
DOLFINARIUMWEB, de fansite van Dolfinarium Harderwijk, startte op 13 mei een
online veiling. De opbrengst van deze veiling was € 500,- en is geheel aan SOS
Dolfijn gedoneerd. Liefhebbers konden bieden op diverse items. Er was zelfs een
heel uniek veilingitem: een bezoek aan het opvangcentrum van Stichting SOS
Dolfijn. Op 23 juni kwam de winnares van deze veiling het opvangcentrum uitbegreid bekijken. Zo werd onder andere de dolfijnambulance van binnen bezichtigd
en werd met behulp van dummy-bruinvissen het werk van SOS Dolfijn uitgelegd.
Leerlingen van het GROENHORST COLLEGE ALMERE hebben voor een schoolproject een goede doelen actie opgezet. Amy, Parcifal, Kevin, Sven en Djonno hebben
eerst in hun omgeving lege statiegeldflessen ingezameld en zijn vervolgens op 8
juni een 24 uur online actie gestart. Tijdens deze ‘24 uur niet slapen en eten’
vermaakte ze het publiek via twee livestreams door o.a. games, karaoke en dans.
De beide acties samen brachten ruim € 450 op.

SOS Dolfijn wil alle opgevangen bruinvissen het
liefst weer terugbrengen
naar zee. Maar soms zijn er
dieren die niet zullen overleven in de natuur. Gelukkig krijgen deze bruinvissen, die vaak blijvende
medische
problemen
hebben, een goede plek
voor een tweede en
permanente opvang. Bij
Ecomare verblijven op
deze manier twee dieren
die eerder bij SOS Dolfijn
zijn verzorgd: Michael en
Berend. Twee bijzondere
bruinvissen die een bezoek
extra leuk maken en ook
van onder water zijn te
bewonderen. Kijk ook eens
op www.ecomare.nl.

GOLFBAAN HARDERWOLD heeft tijdens de open dag geld opgehaald voor SOS
Dolfijn. Tijdens de opening van de nieuwe accommodatie op Golfresort Harderwold waren er verschillende activiteiten waar mooie prijzen gewonnen konden
worden. De opbrengst van de activiteiten tijdens de open dag op het golfresort
bedroegen € 760,-

MICHAEL EN BEREND
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RUSTIG IN OPVANGCENTRUM

ONDERZOEK JONGE BRUINVIS

In het voorjaar hebben veel mensen bruinvissen in de Noordzee kunnen waarnemen. Meldingen van bruinvissen vlak langs de kust en zelfs in havengebieden, kanalen en in de buurt van sluizen zijn bij SOS Dolfijn binnengekomen.
Het opvangcentrum stond al paraat om gestrande dieren op te moeten vangen.
Maar in tegenstelling tot de verwachting is het rustig gebleven. Wel zijn er
meldingen van levend gestrande dieren binnengekomen, maar deze overleden
vaak kort na stranding. Afgelopen vrijdag is een pasgeboren bruinvis die
aanspoelde op Ameland opgevangen. Gezien de slechte gezondheidstoestand
en de zeer jonge leeftijd was er geen kans op herstel. Daarom is besloten het
diertje in te laten slapen. Het totaal aantal opgevangen dieren tot en met juni
2012 was acht. Dit jaar zijn tot nu toe zes dieren verzorgd in het opvangcentrum.

WIST JE DAT?...
COMPUTERS
GEZOCHT!

... er in de natuur ook albino walvissen voorkomen? Zo wordt af en toe een albino
bultrug waargenomen, vooral in de buurt van Australië. Maar ook is wel eens een
witte bruinvis gezien, hoewel dit een zeer uitzonderlijke observatie is.

De verouderde computers in het
opvangcentrum zijn hoognodig
aan vervanging toe. Regelmatig
worden de werknemers tijdens
computerwerk geconfronteerd
met ‘lange wachttijden’...

ALBINO BULTRUG

Nieuwe computers aanschaffen
vraagt om een investering, geld
dat we liever aan andere zaken
uitgeven! Daarom zijn we op
zoek naar twee of drie goede en
relatief nieuwe computers.

ALBINO BULTRUG KALF

Voorwaarde is wel dat er geen
thuisversie van Windows op zit,
maar een professionele versie.
Wellicht dat je een bedrijf kent
die een aantal computers gaat
vervangen en de ‘oude modellen’ zou willen schenken aan een
goed doel! We horen het graag
op info@sosdolfijn.nl.

Postbus 293
3840 AG Harderwijk
Nederland

WITTE BRUINVIS

www.sosdolfijn.nl
Tel: +31 (0)341 467438
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