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Nieuws

HOE  GAAT  HET  MET  BRU INV IS  BENDERT?    

TANK & SCHENK

Op 19 januari werd op Terschelling bruinvis Bendert gevonden. Inmiddels zit hij alweer een half  jaar bij ons in de 
opvang. Hoe gaat het met hem?

In eerste instantie ging het snel beter met Benderts gezondheid. Hij kwam weldoorvoed bij ons binnen en zijn verwon-
dingen genazen erg goed. Bendert werd ook behandeld tegen een longworminfectie en hij had bloedarmoede. De bloed-
armoede, die waarschijnlijk door een ontsteking in de darmen werd veroorzaakt, had de meeste tijd nodig om te gene-
zen.

Net op het moment dat Bendert weer helemaal gezond leek, kreeg hij begin april helaas een longontsteking. Daardoor 
moest hij nog wat langer bij ons blijven. Nadat de longontsteking geheel genezen was heeft Bendert een schimmel in zijn 
blaasgat ontwikkeld, waarvoor hij ook moest worden behandeld. Bendert is inmiddels van alle medicijnen af  en ondanks 
dat hij flink was afgevallen, heeft hij nu weer een gezond gewicht gebereikt. 

Bendert zat lange tijd alleen in onze opvang. Hoewel hij steeds gezonder werd, merkten we dat hij minder actief  was en 
stereotiep gedrag ging vertonen. Hoewel bruinvissen in het wild veelal alleen leven, is het in de kleine ziekenhuisbassins 
van SOS Dolfijn voor een dier aangenamer om met soortgenoten te zijn. De interactie tussen de dieren voorkomt verve-
ling. Daarom is bruinvis Sjors sinds kort naar het opvangcentrum gekomen en hij logeert nu bij Bendert.

Sjors verbleef  vorig jaar bij SOS Dolfijn, maar kon door medische redenen niet teruggezet worden in zee. Daarom is voor 
Sjors destijds een permanente verblijfplaats gezocht. Bendert is duidelijk blij met zijn nieuwe bassingenootje. Hij is veel 
actiever, zwemt veel rond en heeft zelfs ontdekt dat hij met de speeltjes in het bassin kan spelen! 

Zodra we meer nieuws hebben over Bendert dan kunt u dat op onze website lezen. 

Woon je in de buurt van Putten 
of  rijd je daar weleens voorbij? 

Stop dan bij De Roos 
Servicestation aan de 

Jan Nijenhuisstraat 10 in Putten 
om te tanken. 

Tijdens het tanken spaar je 
punten en deze kun je doneren 
aan SOS Dolfijn! Een volle tank, 

een blije pomphouder én 
blije bruinvissen! Zonder dat 

het jou iets extra’s kost. 

Gewoon doen dus. 
Alvast bedankt!  
Meer informatie 

vind je hier: 
http://tankenschenk.nl/

deelnemers/
de-roos-servicestation/ 
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GOEDE  DOEL  SHOP 

        
    

 

VRI JWILL IGER  AAN HET  WOORD

 

 

Hoe werkt het?

1.Ga naar “Log in’’ op 
www.goededoelshop.nl.
2. Klik op "Ik ben nieuw" en 
creëer een account.
3. Kies bij "goede doelen" 
SOS Dolfijn en ga door 
naar "Shops".
4. Kies je webshop en shop!

Na het shoppen krijg je een 
bevestigingsmail van de 
webshop met de bevesti-
ging van je aankoop én een 
mail van Goededoelshop 
met de hoogte van jouw 
donatie.

Dus ga je binnenkort een 
vakantie boeken of  doe je 
andere aankopen online? 
Vergeet dan de bruinvissen 
niet en ga eerst langs 
Goededoelshop.nl. 

 

Om gestrande dieren een 
tweede kans te geven is 
SOS Dolfijn volledig afhan-
kelijk van donateurs en 
sponsors. Tegenwoordig is 
er nog een manier om SOS 
Dolfijn te helpen, namelijk 
via je online aankopen!

Via www.goededoelshop.nl 
kun je shoppen bij ruim 
300 bekende webshops 
(Hotels.com, Bol.com, 
Expedia.nl, Vliegtickets.nl, 
etc.). Het donatiebedrag 
verschilt per webshop 
maar kan oplopen tot wel 
7% van jouw aankoopbe-
drag. En het mooiste is dat 
het jou helemaal niets 
extra’s kost!
 

 

  

 

 

In deze nieuwsbrief  weer een nadere kennismaking met één van onze vele vrijwilligers: 
Anna Rijpsma-Bosscha, educatie- en opvangvrijwilliger.

WANNEER BEN JE BEGONNEN EN WAT DOE JE ALS VRIJWILLIGER BIJ SOS DOLFIJN?
Ik ben begonnen medio februari 2010. Ik ben vrijwilliger in de dierzorg en ik ben actief  in 
de educatiewerkgroep.
WAAROM SOS DOLFIJN?
Buiten het feit dat ik de bruinvis echt een prachtig dier vind en graag mijn steentje bijdraag 
aan de opvang en rehabilitatie van deze dieren, vind ik het educatiewerk dat nu ontwikkeld 
wordt erg belangrijk en leuk. Daar kan ik bij SOS Dolfijn helemaal mijn ei in kwijt.
HOE KWAM JE BIJ SOS DOLFIJN TERECHT?
Toen ik begon waren er een aantal strandingen achter elkaar en de nachtdiensten waren 
lastig te vullen met vrijwilligers. Gert Jan Foppen, een kennis van mij, benaderde mij om
bij te springen, omdat hij dacht dat het echt iets voor mij zou zijn. Hier hoefde ik natuurlijk 
niet lang over na te denken en ik ben de nachtdiensten ingegaan. Na de nachtdiensten was-
ik zo enthousiast dat ik gebleven ben. 
WAT DOE JE IN HET DAGELIJKS LEVEN?
Ik ben leefstijlwijkcoach en opbouwwerker bij Welzijn Lelystad. Hier ondersteun ik zowel 
individuele als groepen wijkbewoners bij het ontwikkelen van een gezonde en leefbare 
wijk. Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd druk met haken, naaien, de redactie van een sport-
programma op de lokale omroep Zeewolde en mijn sociale contacten. Lekker druk dus.
IS HET VRIJWILLIGERSWERK DAAR GOED MEE TE COMBINEREN?
Tot nu toe wel, ik kan mijn werk gelukkig flexibel indelen en als ik ergens enthousiast over 
ben ga ik er voor en regel ik dat het kan :-)
WAT LEER JE VAN HET VRIJWILLIGERSWERK?
Door wat je hoort over de dieren en door de voorlichtingen die wij geven ben ik nog bewus-
ter geworden van mijn leefomgeving. En dat draag ik ook uit.
WAT WAS VOOR JOU EEN BIJZONDER SOS DOLFIJN MOMENT?
Bruinvissen die in ons opvangcentrum binnen komen, kunnen vaak (tijdelijk) niet meer 
zwemmen door spierschade en moeten 24 uur per dag ondersteund worden door vrijwilli-
gers. Het moment dat ik nooit meer vergeet is dat ik één van de bruinvissen aan het onder-
steunen was en ze ineens heel onrustig werd. In eerste instantie dachten wij dat het slech-
ter ging, maar wat bleek, ze wilde niet meer ondersteund worden! Ze is toen vanuit mijn 
armen gaan zwemmen en ik hoefde haar maar iets te corrigeren voordat ze zelfstandig 
verder zwom. Dat was veruit het mooiste moment tot nu toe.  
HET LEUKSTE AAN DE WERKZAAMHEDEN VIND JE... 
De diversiteit, het dynamische karakter en de gezellige en vooral gepassioneerde collega's.
WAT WENS JE SOS DOLFIJN TOE? 
Dat ze het goede werk nog jaren voort kunnen zetten. Niet alleen het rehabiliteren van 
kleine walvisachtigen in het opvangcentrum, maar vooral ook als kenniscentrum.  

 ogen 

Namens de dieren: bedankt!

http://sosdolfijn.nl
http://goededoelshop.nl
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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

T IP !  

Jullie hebben gelezen dat bruinvis Bendert het 
samen met bruinvis Sjors goed naar zijn zin 
heeft bij SOS Dolfijn. Bendert is erg ziek geweest 
en moet daardoor iets langer wachten voordat 
hij terug kan naar de zee. Dat is natuurlijk niet zo 
leuk voor hem en daarom vinden wij dat hij wel 
een extraatje heeft verdiend… En jij kan ons 
daarbij helpen! 

QUIZ

        
    

 

T IPS  VOOR DEZE  ZOMER
De zomer is eindelijk echt begonnen! Hierbij twee leuke  tips voor een dagje uit:
- Van 4 juli t/m 16 augustus vinden bij het Scheepvaartmuseum de ‘Walvisweken’ plaats. 
Tijdens deze weken leer je alles over de geschiedenis van de walvis, de relatie tussen de mens 
en de walvis én je leert over het belang van schone oceanen. Erg leuk voor een dagje uit met 
kinderen! Kijk voor meer informatie op de website van het Scheepvaartmuseum.
- Van 1 t/m 27 augustus organiseert Stichting De Noordzee  de ‘Boskalis Beach Cleanup 
Tour’. Tijdens deze periode wordt de gehele Nederlandse kust opgeruimd. Al het afval wordt 
van de Noordzeekust, zodat dit niet meer in zee terecht kan komen. Wil je meehelpen? Kijk op: 
www.noordzee.nl.

Wij hopen op mooi zomerweer, zodat we met z’n allen kunnen genieten van de prachtige 
Nederlandse kust! En vergeet niet: voor een bruinvis is een dagje strand geen pretje! Een 
walvis, dolfijn of  bruinvis op het strand verkeert altijd in nood!
Geef  het dier daarom eerste hulp volgens de 4 gouden regels van SOS Dolfijn: 

1. BLAASGAT: Een bruinvis of  dolfijn haalt adem met het blaasgat op zijn hoofd. Het dier op 
het strand is waarschijnlijk verzwakt en niet in staat te zwemmen. Als er water of  zand in het 
blaasgat komt kan het dier verdrinken of  stikken. Duw het dier daarom nooit terug in zee en 
leg het altijd plat op de buik! 
2. RUST: Een bruinvis of  dolfijn op het strand is bang! Loop rustig, praat zacht, maak geen 
harde geluiden en houd mensen en honden op afstand (max. 1-2 mensen bij het dier!).
3. KOELEN: Een bruinvis of  dolfijn op het strand krijgt het snel te warm. Koel het dier met 
water en natte doeken (blaasgat vrij!) en zorg voor schaduw. 
4. HULP!: Bel SOS Dolfijn in Harderwijk (via 0341-467438 of  via de lokale politie, kustwacht, 
lokale reddingsbrigade of  dierenambulance). Zorg goed voor het dier tot de dolfijnambulance 
van SOS Dolfijn er is.

Deel deze regels ook vooral met familie en vrienden. Hoe meer mensen dit weten, hoe meer 
kans dat een gestrande bruinvis gered kan worden! 
Namens de medewerkers van SOS Dolfijn: 
een hele fijne zomer gewenst!

 

 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

1. Hoe hard kan een bruinvis 
zwemmen?

2. Hoeveel vinnen heeft een 
bruinvis? 

3. Waarvoor gebruikt de bruinvis 
zijn staartvin?

4. Hoeveel kilo vis had de SOS 
Dolfijn in 2014 nodig om de bruin-
vissen te voeden?

5. Kauwt een bruinvis op zijn 
voedsel?

6. Aan hoeveel bruinvissen biedt 
SOS Dolfijn jaarlijks hulp?

  

KLEURPLATEN VOOR 
BRUINVIS  BENDERT  

Op pagina 4 vind je een kleurplaat. Print deze uit, kleur hem 
mooi in en stuur hem naar ons op. Wij zullen ze allemaal 
voor Bendert ophangen! Diegene die de mooiste kleurplaat 
maakt, krijgt van ons een echte SOS Dolfijn bruinvisknuffel 
thuisgestuurd! Houd voor de uitslag onze Facebook- en 
Twitterpagina in de gaten!

Adreswijziging:
De kleurplaten mogen opgestuurd worden naar ons nieuwe adres. Van oorsprong was SOS Dolfijn een 
onderdeel van het Dolfinarium in Harderwijk. Inmiddels zijn we al vele jaren een eigen stichting en 
daarbij hoort natuurlijk ook een eigen adres. De kleurplaat voor Bendert mag je sturen naar: 
Stichting SOS Dolfijn, t.a.v. bruinvis Bendert, Strekdam 49, 3842 WD te Harderwijk. 
Vergeet niet om je naam, leeftijd en adres op de kleurplaat te schrijven. 
We zien de kleurplaten graag tegemoet!

 

KIDS CORNER

Test  jouw kennis over 
bruinvissen en SOS Dolfijn!

1. Bruinvissen kunnen maximaal 
een snelheid van 25 km/uur halen.

2. Een bruinvis heeft 4 vinnen: 2 
borstvinnen, een rugvin en een 
staartvin.

3. Met de staartvin kan de bruin-
vis snelheid maken.

4. Ongeveer 2700 kg vis.

5. Nee, de bruinvis heeft wel 
tanden, maar die gebruikt hij alleen 
om voedsel te grijpen. Het voedsel 
slikt hij vervolgens in één keer door.

6. Van 2005 tot 2015 heeft SOS 
Dolfijn gemiddeld 10 bruinvissen 
per jaar geholpen.

http://sosdolfijn.nl
http://sosdolfijn.nl
https://www.facebook.com/pages/Stichting-SOS-Dolfijn/164679510273308
https://twitter.com/SOSDolfijn
http://www.hetscheepvaartmuseum.nl/ontdek/tentoonstellingen/verhaal-van-de-walvis
http://www.noordzee.nl/tour/
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