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BRU INV ISSEN  BRUNO EN  IREEN  TERUG NAAR  ZEE    
Op vrijdag 13 juni heeft SOS Dolfijn twee bruinvissen teruggebracht naar zee. Bruno en Ireen waren volledig hersteld na 
een verblijf  van enkele maanden in het opvangcentrum. 

Bruno strandde op 16 februari nabij Hooksiel in Duitsland. Het dier was licht vermagerd en had geen uiterlijke verwon-
dingen. Medewerkers van het Duitse Seehundstation Norden-Norddeich hebben het dier tot aan de grens gebracht waar 
de SOS Dolfijn ambulance klaarstond. In het opvangcentrum bleek dat de jonge bruinvis kampte met bloedarmoede en 
dat een groot deel van de slokdarm bedekt was met zweertjes. Bruno zwom al na enkele uren los in het bassin, in tegen-
stelling tot vele andere opgevangen bruinvissen die vaak dagenlang ondersteuning nodig hebben in het water. Door de 
goede zorg in het opvangcentrum verliep het herstel voorspoedig.

Ireen is begin maart gevonden aan de Waddendijk op Vlieland. Ze is met een reddingsboot overgebracht naar het vaste 
land waar ze aan SOS Dolfijn is overgedragen. Ireen bleek grote hoeveelheden longwormen in haar luchtwegen te 
hebben. Verder had ze beschadigingen aan haar ogen en leek daardoor niet goed te zien. Bloedcontroles gaven aan dat 
ze kampte met een ontsteking en dat ze bacteriën in haar bloedbaan had. Antibiotica hebben Ireen geholpen de bacte-
riën en de ontsteking te bestrijden en door middel van een speciale longworm behandeling is ze van de wormen af  geko-
men.  Ook de oogbeschadigingen herstelden langzaam maar zeker. Zowel Bruno als Ireen bleken zeer behendig in het 
vangen van levende vis zodat de dieren in juni klaar waren voor een terugkeer naar de natuur.

De terugreis naar de Noordzee is zeer voorspoedig verlopen. Zoals gebruikelijk konden we uitvaren met het schip de 
Krukel van het Ministerie van Economische Zaken. Een aantal kilometer boven de Waddeneilanden zijn Bruno en Ireen 
één voor één in het water teruggeplaatst. Beide dieren zwommen rustig weg, op naar een tweede kans in zee.

SOS Dolfijn zoekt 
sponsors voor het 

opvangen van 
bruinvissen die in 

de toekomst in 
nood op het strand 
komen en net als 

Bruno en Ireen een 
tweede kans ver-

dienen! 

Medicijnen, vis, 
water en zorg 

kosten veel geld! 
Bedrijven en parti-

culieren kunnen 
een individueel 
dier adopteren 

zodat we de  zorg 
kunnen bieden die 

nodig is. 

Voor informatie: 
info@sosdolfijn.nl.

Kijk voor een foto-impressie van de uitzet van Bruno en Ireen op pagina 3
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WORLD OCEANS DAY
Op 8 juni 2014 was de internationale viering van World Oceans Day. Een dag 
waarop iedereen uitgenodigd wordt het bestaan van onze wereldoceaan te vieren 
en zich in te zetten voor de bescherming ervan.

Zeeën en oceanen zijn de longen van onze aarde. Ze produceren het grootste deel 
van de zuurstof  die wij inademen.  Samen zijn ze van essentieel belang voor het 
leven op aarde, het klimaat en onze biosfeer.  Daarbij vormen zeeën en oceanen 
een belangrijke voedselbron, faciliteren ze een groot deel van onze handel en 
transport en zijn miljoenen mensen er in levensonderhoud afhankelijk van.

Naast het vieren van het bestaan van onze gezamenlijke wereldoceaan vraagt 
World Oceans Day ook aandacht voor de problemen in zeeën en oceanen en wat 
deze voor ons betekenen.  Helaas gaat het niet zo goed met onze wereldoceaan. 
Problemen als vervuiling (met name plastic en chemicaliën), overbevissing, 
geluidsverstoring, verzuring en klimaatsverandering eisen hun tol en vormen een 
ernstige bedreiging. Problemen die we ook in onze eigen Noordzee tegenkomen.

SOS Dolfijn heeft met veel plezier meegedaan aan World Oceans Day. Om het 
publiek bewust te maken van de bedreigingen in onze eigen Noordzee heeft SOS 
Dolfijn op deze dag verschillende spellen en activiteiten bij het opvangcentrum 
georganiseerd. Het thema van die dag was zeezwerfvuil. Kinderen en ouders 
konden leren hoe afval op straat in de zee belandt, wat microplastics zijn en wat 
ze in onze zee doen en hoe walvissen verstrikt raken in visnetten. Met name de 
quiz en de pluchen dolfijn met plastic in zijn buik waren een groot succes onder de 
kinderen.  

Zwerfvuil is een groot probleem voor het leven in zee en een levensbedreigend
gevaar voor vele diersoorten. Zo hebben we in het opvangcentrum van Stichting 
SOS Dolfijn al eens een zieke, gestrande witsnuitdolfijn behandeld met plastic en 
ander afval in de maag.

 

 

Ben jij in het bezit van een 
VVV Cadeaubon en wil je 
hiermee een goed doel 
steunen? Dat kan bij SOS 
Dolfijn! 

Wij kunnen de de bonnen 
omwisselen en de betref-
fende bedragen gebruiken 
voor ons werk in het 
opvangcentrum en alle 
andere activiteiten. Om je 
VVV Cadeaubon te done-
ren kun je deze in een 
ongefrankeerde envelop 
opsturen naar:

SOS Dolfijn
Antwoordnummer 8
3840 VB Harderwijk

 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

Regelmatig krijgt SOS 
Dolfijn donaties binnen 
waar we erg blij mee zijn. 
Graag willen we er in deze 
nieuwsbrief  één uitlichten. 

Chris de Wulf  is vrijwilliger 
in ons opvangcentrum en 
heeft binnen een etmaal 
100 kilometer gelopen in 
een Belgisch wandel-
evenement genaamd ‘de 
dodentocht’. 

Ze heeft hiermee geld 
ingezameld voor SOS 
Dolfijn. Het was al de elfde 
keer dat Chris mee heeft 
gedaan aan deze barre 
tocht en we zijn enorm blij 
met de opbrengst van ruim 
€ 1100! Bedankt Chris!  
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Postbus 293
3840 AG Harderwijk

Nederland

www.sosdolfijn.nl

Tel: +31 (0)341 467438
KvK 08135639

BTW NL 81.52.70.896.B.01
IBAN: NL 49 INGB 0006 9330 86
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VRI JWILL IGER  AAN HET  WOORD
In deze nieuwsbrief  weer een nadere kennismaking met één van onze vele 
vrijwilligers: Tamara Raijer.

WAT DOE JE IN HET DAGELIJKS LEVEN? Ik ben eigenaresse van een klein 
maar veelzijdig ontwerpbureau genaamd Tamara Design. Al ruim 12 jaar 
lever ik voor verscheidene ondernemers en organisaties professionele maat-
werkoplossingen op het gebied van grafisch ontwerp, (product)fotografie en 
webdesign.

WAT DOE JE ALS VRIJWILLIGER VOOR SOS DOLFIJN? Voor SOS Dolfijn heb ik 
voor verschillende uitingen de grafische vormgeving verzorgd, zoals het logo 
‘Ga mee in zee’, een illustratie voor een T-shirt, een boekenlegger, uitnodigin-
gen en de hangtag van de bruinvisknuffel.

WAAROM SOS DOLFIJN? Ik heb grote bewondering voor dolfijnen en daar 
altijd al iets voor willen doen. SOS Dolfijn sprak mij als stichting daarbij het 
meeste aan.

HOE KWAM JE BIJ SOS DOLFIJN TERECHT? Via een goede doelen website 
toen ik zoekende was naar een kleine stichting die mijn hulp kon gebruiken. 
Dat was in 2011.

WAT LEER JE VAN HET VRIJWILLIGERSWERK? Dat je wel degelijk verschil kan 
maken door niet alleen geld te doneren, maar daarnaast ook actie te onder-
nemen.

WAT WAS VOOR JOU EEN BIJZONDER SOS DOLFIJN MOMENT? Toen ik 
uitgenodigd werd om de bruinvissen van dichtbij te komen bekijken en een 
rondleiding kreeg bij het opvangcentrum.

WAT WENS JE SOS DOLFIJN TOE? Veel succes met al hun projecten. Hun 
werk is onmisbaar bij de hulp aan gestrande bruinvissen.

 

  

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

Deze zomer besteedt het Dolfina-
rium extra aandacht aan het 
werk dat wordt gedaan door 
goede doelen. 

Het Dolfinarium steunt SOS 
Dolfijn reeds met een jaarlijkse 
sponsorbijdrage, maar u kunt nu 
met een flinke korting het 
zeezoogdierenpark bezoeken 
waarbij het opvangwerk van SOS 
Dolfijn extra wordt ondersteund. 

U ontvangt daarbij een cadeau-
tje: tickets van € 27,50 voor € 15,- 
p.p. En SOS Dolfijn ontvangt per 
bezoek € 2,50!

Wilt u in september naar het 
Dolfinarium? 
Ga naar www.dolfinarium.nl/sos 
en kies een datum voor uw 
bezoek. Bestel, print en klaar! U 
kunt zoveel tickets bestellen als u 
wilt. Kaarten zijn geldig t/m 30 
september 2014. Begeleiders van 
mindervaliden betalen € 5,- p.p. 
U kunt 11 verschillende shows en 
voorstellingen bekijken waaron-
der de nieuwe theatervoorstel-
ling ‘schatten van de zee’.  

  

FOTO- IMPRESS IE  U ITZET  BRUNO EN IREEN  
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