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Nieuwe locatie SOS Dolfijn geopend
Het nieuwe educatieve walvisopvangcentrum van SOS Dolfijn op Landgoed Hoenderdaell is
geopend! Na een lange zoektocht is het de stichting gelukt om het nieuwe centrum te
realiseren. Ook al is het nog niet volledig afgerond en wordt nog hard gewerkt om de punten op
de i te zetten, is het educatiecentrum per zaterdag 23 april geopend voor publiek. Ook is het
opvangcentrum operationeel en kan er weer opvang geboden worden aan zieke, gestrande
bruinvissen en dolfijnen. Een hele opluchting voor het team dat sinds 2017 zonder
opvangfaciliteiten was komen te zitten.

Bruinvis Neo
Op 27 maart krijgt het team van SOS Dolfijn een melding door dat er een gestrande levende
bruinvis is aangetroffen op het Wad van Vlieland. Onmiddellijk wordt de hulp ingeschakeld van
de KNRM van het eiland. Zij halen de jongen bruinvis, van een meter groot, van het strand op
verzoek van SOS Dolfijn en brengen het diertje snel naar de vast wal. Daar is de bruinvis
overgedragen aan het rescueteam van SOS Dolfijn en in de speciale dolfijnambulance
vervoert naar het opvangcentrum. De bruinvis is de eerste patiënt in het nieuwe centrum en
krijgt daarom van de verzorgers passend de naam Neo, wat nieuw betekent. Neo blijkt erg ziek
en ook niet meer in staat om zelf te zwemmen. Vrijwilligers begeleiden haar 24/7 in het water.
Hoewel hoopvol is gestart aan de behandeling van de jonge vrouwtjesbruinvis, ging het de
volgende dag snel bergafwaarts en overleed Neo.

Word donateur!
Gestrande bruinvissen en dolfijnen hebben vaak maandenlange medische zorg nodig, voordat
ze weer volledig gezond en hersteld terug naar zee kunnen. De kosten lopen hierdoor per ziek
dier hoog op. Denk aan medicijnen, personeelskosten, materialen en voedsel voor de dieren.
Wil jij ons helpen deze dieren te helpen? Word dan donateur!
Vacatures
Met de opening van het nieuwe centrum zijn veel nieuwe vrijwilligers nodig om te helpen op de
verschillende afdelingen. SOS Dolfijn zoekt dierverzorgers, educatieve vrijwilligers,
fondsenwervers en gastheren/dames die de vanuit de educatieruimte bezoekers van alles
willen vertellen over het werk van SOS Dolfijn. Je wordt onderdeel van een unieke organisatie en
ontvangt een volledige interne opleiding waarmee jouw kennis over walvisachtigen wordt
uitgebreid.
Interesse? Lees de vacatures door voor alle informatie en de sollicitatieprocedure.

Nieuwe contactgegevens
SOS Dolfijn is met het nieuwe centrum gevestigd op Landgoed Hoenderdaell.
Het nieuwe adres is: Van Ewijckskade 1 1761 JA Anna Paulowna.
Telefonisch is het team bereikbaar via 0223-532542 en via 06-46656601 (ook te gebruiken voor
What's app berichten). Het alarmnummer van SOS Dolfijn waarop een levend gestrand dier
gemeld kan worden is 06-65098576.
Dagelijks op de hoogte?
Volg SOS Dolfijn ook via social media voor dagelijks leuke en interessante nieuwtjes op het
gebied van walvissen, dolfijnen, bruinvissen en natuurbescherming. Klik op de social media
buttons hieronder om SOS Dolfijn te volgen!
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