
        
    

HUGO TERUG NAAR ZEE

Lees het verslag van de uitzet van Bart en Hugo op pagina 2!
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Nieuws

DRUK BEG IN  VAN HET  JAAR    

ONDERZOEK SUZANNE

Januari 2015 was een drukke maand bij SOS Dolfijn. Naast de dieren die reeds in de opvang werden verzorgd, moest 
veel aandacht worden geschonken aan twee nieuwe patiënten. 

Op maandag 21 januari werd een gewonde bruinvis gevonden aan de Waddendijk op Terschelling. Het dier is door SOS 
Dolfijn opgehaald uit Harlingen nadat het met de snelle veerdienst vanaf  het eiland is over gebracht. De bruinvis heeft 
de naam Bendert gekregen en wordt voor meerdere medische problemen verzorgd in het opvangcentrum. De wonden 
aan het dier bleken sterk overeen te komen met verwondingen die worden toegebracht door de grijze zeehond. Neder-
landse wetenschappers hebben onlangs een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat bruinvissen in de Noordzee veel-
vuldig doelwit zijn van aanvallen door grijze zeehonden. Dit heeft voor de slachtoffers vaak een fatale afloop. Bendert 
heeft wat dat betreft geluk gehad dat hij de aanval heeft overleefd. 

Op 27 januari kreeg  SOS Dolfijn een melding van een levend aangespoelde bruinvis op het Texelse strand. In samenwer-
king met medewerkers van Ecomare is het dier, dat van de vinder de naam Suzanne heeft gekregen, naar het opvangcen-
trum gebracht. Suzanne was erg zwak, kon niet meer zelfstandig zwemmen en had dagenlang 24 uurs ondersteuning 
nodig. Tijdens onderzoek werd een afwijkend geluid aan haar hart waargenomen. Met behulp van een specialistisch 
dierenarts bleek dat Suzanne een aangeboren hartafwijking had. Deze afwijking zou in de toekomst voor ernstige klach-
ten zorgen en om die reden is besloten om verdere rehabilitatie stop te zetten en Suzanne te laten inslapen.

Tussen de opvangactiviteiten door zijn bruinvissen Bart en Hugo, die sinds 2014 in het opvangcentrum werden 
verzorgd, teruggebracht naar zee. Dat was een groot succes in een drukke periode.
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WONDEN BENDERT

BART TERUG IN ZEE
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B L I J F  B I J !  

        
    

 

Om zeker te zijn van genoeg ervaring en om dieren 
voordat ze terugkeren naar zee en ook om jaaggedrag 
te laten oefenen wordt levende vis aangeboden aan de 
bruinvissen.

Tenslotte is het belangrijk dat in overweging moet 
worden genomen dat dieren vanuit een opvangcen-
trum geen ziekteverwekkers mee terug nemen naar de 
natuur. De uitzetting mag geen gevaar opleveren voor 
de populatie, of  andere soorten in het wild. Om deze 
reden werkt SOS Dolfijn met uitgebreide quarantaine 
en hygiëne protocollen en worden dieren uiteraard 
alleen teruggebracht naar locaties waar ze van nature 
ook voorkomen.

BART  EN HUGO TERUG NAAR ZEE
Op 21 januari zijn bruinvissen Hugo en Bart teruggebracht naar zee. Hugo werd 
afgelopen jaar gevonden op de Belgische kust. Bruinvis Bart werd ondervoed 
gevonden op het strand van Katwijk aan Zee. Omdat de dieren medische verzor-
ging nodig hadden zijn ze opgevangen door SOS Dolfijn. Beide dieren bleken last 
te hebben van een longworminfectie en ontstekingen. Na een intensief  verzor-
gingstraject zijn ze volledig hersteld van hun problemen. Reeds in december had 
SOS Dolfijn een transport gepland, maar door stormachtig weer en aanhoudend 
harde wind is dit enkele keren uitgesteld. Maar half  januari was het eindelijk zo 
ver. Met twee dolfijnambulances zijn de dieren naar Lauwersoog gebracht waar de 
reis verder ging per schip. Eenmaal op de Noordzee zijn Hugo en Bart één voor 
één in zee geplaatst. Hugo zwom direct de diepte in. Bart kwam nog een aantal 
keer boven rondom de boot voordat ook hij uit zicht verdween.

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 
doneren kun je deze in een 
ongefrankeerde envelop 
opsturen naar:

SOS Dolfijn
Antwoordnummer 8
3840 VB Harderwijk

 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

Volg jij SOS Dolfijn al op 
Facebook en Twitter? 

Blijf  op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen.  

 

  

VVV  

CADEAUBONNEN 
SOS Dolfijn vangt gestrande dieren op met als doel een terugkeer naar zee. Wan-
neer bij stranding al een inschatting gemaakt wordt dat een dier na herstel niet 
terug zou kunnen keren naar de natuur, wordt niet aan opvang begonnen. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor hele jonge dieren die nog volledig afhankelijk zijn van de 
moeder en dus nooit hebben geleerd om te overleven in zee of  sprake is van 
verwonding die blijvende invaliditeit zal veroorzaken.

Een opgevangen dier moet na herstel aan een aantal criteria voldoen voordat het 
definitief  ‘uitzetbaar’ wordt verklaard. Deze criteria zijn heel duidelijk. Zo moet 
een dier klinisch gezond zijn en zonder medicatie gezond blijven. Ook  moet een 
dier normaal gedrag en normale groei vertonen. Zoals hierboven genoemd dient 
een dier ook genoeg ervaring hebben opgedaan om zichzelf  in zee te kunnen 
redden. Het moet dus niet meer moederafhankelijk zijn. 

WANNEER  KAN EEN OPGEVANGEN D IER  
TERUG NAAR DE  NATUUR?

http://sosdolfijn.nl
http://sosdolfijn.nl
https://www.facebook.com/pages/Stichting-SOS-Dolfijn/164679510273308
https://twitter.com/SOSDolfijn
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T IP !  

VR I JWIL L IGER  
WORDEN?

        
    

 

Ik hoop dat SOS Dolfijn dit 
werk nog heel lang kan 
blijven doen en dat zowel de 
doelen op korte termijn als op 
lange termijn gehaald 
worden. En als ik daar op wat 
voor wijze dan ook mijn 
steentje aan bij kan dragen, 
dan zal ik dat zo lang mogelijk 
blijven doen.

VRI JWILL IGER  AAN HET  WOORD

Naast de gewone bruinvis die wij in de Noordzee kennen, bestaan wereldwijd 
nog vijf  andere bruinvissoorten. Hiertoe behoort ook de meest bedreigde 
walvisachtige ter wereld: de Vaquita. Deze kleine bruinvis komt alleen voor in 
Mexico in het uiterste noorden van de Golf  van Californië. De gehele populatie 
bestaat uit minder dan 100 dieren! Vaquitas worden regelmatig slachtoffer van 
bijvangst. De soort wordt ernstig met uitsterven bedreigd en SOS Dolfijn maakt 
zich grote zorgen om het voortbestaan van de Vaquita. Neem ook eens een 
kijkje op www.vivavaquita.org. 

In deze nieuwsbrief  weer een nadere kennismaking met één van onze vele 
vrijwilligers: Arnold de Lange

Sinds juli 2012 ben ik werkzaam bij SOS Dolfijn als vrijwilliger Dierzorg. Ik 
heb altijd al een voorliefde gehad voor natuur, met name de Nederlandse. De 
Noordzee is bij uitstek een goed voorbeeld van hoe mooi Nederland kan zijn. 
Mijn zoektocht in die periode om ook actief  een bijdrage te gaan leveren aan 
behoud en bescherming van natuur, kwam mooi samen met de vacature die 
ik toen vond op de website van SOS Dolfijn. Alle reden toentertijd voor mij 
om te solliciteren en 2,5 jaar later ben ik nog steeds trots om onderdeel uit te 
maken van het team van vrijwilligers. 

Het meegaan op uitzet (juni 2014) was absoluut één van de leukste ervarin-
gen tot nu toe, maar mijn meest bijzondere ervaring was met bruinvis Patrick. 
Gelukkig kunnen we ieder jaar een aantal bruinvissen terugbrengen naar de 
Noordzee, maar helaas haalt niet ieder dier dat de opvang binnenkomt dit 
ultieme doel. Bruinvis Patrick was helaas te ziek om het te redden en overleed 
tijdens een nachtdienst op het moment dat ik hem in het water ondersteunde. 
Je probeert die laatste momenten zo dierwaardig en respectvol mogelijk te 
begeleiden en in die zin was het een zeer waardevolle ervaring. Een gebeurte-
nis die me altijd bij zal blijven. 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

Wil jij ook vrijwilliger worden bij 
SOS Dolfijn? Dat is mogelijk! 
SOS Dolfijn biedt bijzonder en 
uniek vrijwilligerswerk en zoekt 
momenteel naar nieuwe krach-
ten.
 

Als vrijwilliger Dierzorg help je 
mee in alle facetten van de zorg 
voor opgevangen dieren; het 
begeleiden van bruinvissen in 
opvangbassins, helpen bij 
voedingen, observaties, adminis-
tratie van dierzorggegevens en 
schoonmaakwerkzaamheden.

Als vrijwilliger Educatie help je 
mee met educatie- en voorlich-
tingsactiviteiten. Leer kinderen 
en volwassenen over bruinvis-
sen, dolfijnen en walvissen en 
het belang van hun bescherming. 
We bezoeken scholen en evene-
menten.

Geïnteresseerd? Bezoek onze 
website voor meer informatie of  
stuur een mail met je motivatie 
en cv naar info@sosdolfijn.nl. 

  

VAQUITA  

http://sosdolfijn.nl
http://sosdolfijn.nl
http://www.sosdolfijn.nl/sos-dolfijn/vacatures/
http://www.vivavaquita.org
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