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N U I N H E T O P VA N G C E N T R U M
JOLIEN

is weer
helemaal
hersteld
van haar eerdere
maagproblemen en
zal, als alles goed
blijft gaan, op korte
termijn samen met
Bas terug kunnen
naar
de
natuur.

Ter voorbereiding op
de uitzet, laten we
ook bruinvis BAS
regelmatig wennen
aan het liggen in de
speciale transportkist, zodat de reis
terug naar zee straks
soepel zal verlopen.

Bruinvis JOSE, die
na haar uitzet in
oktober opnieuw op
de kust terechtkwam, maakt het
goed maar zal de
aankomende tijd nog
in het opvangcentrum verblijven.

FOTOWEDSTRIJD
Upload jouw mooiste Noordzeenatuurfoto
via www.coastwatch.nl en geef aan
waarom dit voor jou de natuur van de
Noordzee is.
Inzenden kan nog tot 22 januari 2012.
Stemmen op foto’s kan tot 29 januari.
Door mee te doen, maak je kans op een
uniek kijkje achter de schermen bij SOS
Dolfijn of één van de andere leuke prijzen.
De winnaars worden bekend gemaakt op 1
februari.
Coastwatch is het educatieve project van
Stichting De Noordzee voor het voortgezet onderwijs.

IN EEN NIEUW JASJE
De dolfijnambulance van Stichting SOS Dolfijn is van buiten compleet
vernieuwd. Hij is opnieuw bestickerd in de huisstijl van SOS Dolfijn.
De ambulance wordt gebruikt om gestrande dolfijnen en bruinvissen
op te halen van het strand en naar het opvangcentrum in Harderwijk
te brengen.
Stichting SOS Dolfijn is erg blij met het resultaat. Het werk dat wij doen is uniek en de
uitstraling van de ambulance past daar nu ook goed bij, het is een echte eyecatcher geworden! 2011 was een heel druk jaar, waarin we drieëntwintig keer een dier van het strand
hebben opgehaald om het naar het opvangcentrum te brengen. We verwachten dat die
drukte in 2012 aanhoudt en de ambulance is dan ook weer onmisbaar.
Nu de ambulance er helemaal als nieuw uitziet, is de stichting alleen nog op zoek naar een
sponsor voor onderhoud en in bedrijf zijn van de ambulance. Heb je interesse? Neem
contact op met Roselie van der Wel - Kooistra voor de mogelijkheden via
roselie.van.der.wel@sosdolfijn.nl.
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