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BRUINVIS BENDERT TERUG IN ZEE
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat het steeds beter ging met de gezondheid van bruinvis Bendert. Vrij snel na
publicatie van de nieuwsbrief, ging het zó goed met hem dat we zijn terugkeer naar zee konden voorbereiden. Bendert
verbleef al vanaf januari 2015 in ons opvangcentrum en verzorgers hebben maandenlang aan zijn herstel gewerkt. Op
vrijdagmiddag 21 augustus jl. was het eindelijk zover en hebben we Bendert teruggebracht naar zee.
Bendert werd vervoerd in een speciale hangmat in onze dolfijnambulance. Alle mooie tekeningen die naar aanleiding
van de kleurwedstrijd voor Bendert zijn gemaakt, mochten natuurlijk niet ontbreken. De ingezonden tekeningen zijn in
de ambulance opgehangen. Dat maakte de dag extra feestelijk!
Voorafgaand aan de uitzet van een bruinvis laten we het dier wennen aan de wijze waarop hij in de ambulance getransporteerd gaat worden. Dit noemen wij transportgewenning. Hoewel Bendert tijdens de transportgewenning soms wat
onrustig kon zijn, heeft hij zich tijdens het transport geweldig gedragen. Eén van de verzorgers zat naast hem in de
ambulance om hem te verzorgen.
Na aankomst in de haven van Lauwersoog hebben we de reis voortgezet per boot. Na een prachtige tocht over de spiegelgladde Waddenzee bereikten we de Noordzee. Nadat we een aantal mijl de Noordzee zijn opgevaren, is het schip stil
gelegd en zijn de motoren uit gedaan. Dat is altijd een heel bijzonder moment: complete stilte op het water, alleen het
zeewater dat tegen de boot klotst en het geluid van vogels om het schip; Bendert was bijna thuis!
Doordat er zo weinig wind was, konden we Bendert via de bijboot te water laten. Het dier is vanaf het grote schip naar
het kleine bootje gebracht, waarna we bij het grote schip zijn weggevaren. Toen we op ruime afstand van het grote schip
waren, hebben we Bendert voorzichtig opgetild en hem rustig uit onze armen weg laten zwemmen.
Bendert moest even kijken waar hij was, maar dook daarna de diepte in. We hebben hem nog een aantal keren boven
zien komen, voordat hij voorgoed uit het oog verdween. Bruinvissen zijn solitair levende dieren en het is om die reden
niet nodig een bruinvis terug te brengen bij een groep soortgenoten. We zijn erg blij met dit prachtige resultaat!
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NIEUWE
SPONSORS
SOS Dolfijn kan haar werkzaamheden
niet
doen
zonder de steun van donateurs en sponsors. Een
aantal bedrijven die ons
sinds kort steunen, willen
we graag even noemen:
Van den Brinks Schoonmaak- en bedrijfsdiensten
in Harderwijk steunde SOS
Dolfijn al eerder. Het
bedrijf
heeft
opnieuw
aangegeven ons voor de
komende 2 jaar te steunen!
www.vandenbrinks.nl

Webwinkel Brocante Decoraties & Design steunt SOS
Dolfijn sinds kort ook en
blijft dat de komende 3 jaar
ook doen!
www.brocantedecoraties.nl

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD
In deze nieuwsbrief geven we het woord aan Hester Simons, vrijwilliger en oud-stagiair van
SOS Dolfijn.
1.
WIE BEN JE?
Mijn naam is Hester Simons, ik ben 24 jaar en ik ben derdejaars student Eco & Wildlife in
Apeldoorn. Met deze studie moet je veel stage lopen. Vorig jaar ben ik bijvoorbeeld naar
Canada en Israël gegaan om stage te lopen bij wildlife hospitals (ziekenhuizen voor wilde
dieren).
2. WAT VIND JE ZO LEUK AAN HET WERKEN MET WILDE DIEREN?
Vrijwilligerswerk doen in opvangcentra zie ik als een mogelijkheid om iets terug te kunnen
doen voor de natuur. Wij als mens hebben zo'n grote invloed op de natuur en het is mooi
om iets positiefs te kunnen doen om de natuur te helpen. Ook al is het op kleine schaal.
3. HOE KWAM JE BIJ SOS DOLFIJN TERECHT?
Ik heb een grote passie voor natuur en wilde dieren. De zee met zijn dieren heeft mijn
grootste interesse. In het eerste leerjaar heb ik stage gelopen bij stichting SOS Dolfijn. Wat
een ontzettende gave stage was dat! Bruinvissen zijn zulke bijzondere dieren! Die kan ik
niet vergelijken met andere dieren waarmee ik gewerkt heb. Ook dankzij de fantastische
mensen die bij Stichting SOS Dolfijn werken heb ik een leuke tijd gehad. Zij zetten zich dag
en nacht voor de dieren in en ze zijn altijd bereid om je nieuwe dingen te leren. Door deze
collega's ga ik elke keer met plezier naar Harderwijk toe, nu als vrijwilliger.
4. WAT DOE JE ALS STAGIAIR/VRIJWLLIGER ZOAL OP EEN DAG?
Je helpt mee met de verzorging van de dieren. Ik heb geleerd hoe ik met bruinvissen om
moet gaan, ik heb geleerd ze te voeren en te observeren. Natuurlijk hoort het schoonmaken
van de opvang er ook bij. Elke dag is weer anders en zit vol nieuwe uitdagingen.
5. WAT HEB JE GELEERD VAN JE WERK BIJ SOS DOLFIJN?
Ik kan een stage bij SOS Dolfijn aanraden, omdat je hier leert om heel precies aan het werk
te gaan en bij het observeren van de dieren echt op de kleine dingen te letten. Na verloop
van tijd leer je de dieren kennen en dat maakt het werk erg leuk!
6. WAT VIND JE HET LEUKST AAN HET WERK BIJ SOS DOLFIJN?
Als vrijwilliger werk je mee om dolfijnen en bruinvissen een tweede kans te geven en het
voelt goed om hier een steentje aan bij te dragen.
7. WAT WAS VOOR JOU EEN BIJZONDER SOS DOLFIJN MOMENT?
Het meest bijzondere moment dat ik heb meegemaakt bij SOS Dolfijn was het terugbrengen van de bruinvissen Ireen en Bruno naar zee. Meegaan op de boot om deze dieren
'thuis' te brengen was zo'n speciale ervaring! Dat vergeet ik nooit meer.
8. WAT VIND JE DAT ANDERE MENSEN ZEKER OVER SOS DOLFIJN MOETEN WETEN?
Ik hoop dat steeds meer mensen te weten komen over het bestaan van SOS Dolfijn. Een
gezonde zee is ontzettend belangrijk en de mensen van Stichting SOS Dolfijn werken hier
keihard aan.
9. WAT WENS JE SOS DOLFIJN TOE?
Ik wens Stichting SOS Dolfijn een succesvolle toekomst toe!

ogen
Tot slot ontvingen wij een
leuk bedrag van Dolfijn
Sloep. Deze organisatie
heeft toegezegd voor elke
verkochte sloep een donatie over te maken aan SOS
Dolfijn!
www.dolfijnsloep.nl
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WIST JE
DAT...?
...Witsnuitdolfijnen tot de vaste
bewoners van onze Noordzee behoren? Deze prachtige dieren staan
bekend om het maken van verticale
sprongen, ook wel 'breaching'
genoemd. Ze hebben een lengte van
zo'n 2 tot 3 meter en leven meestal
in kleine groepen. Onderstaande
foto’s werden gemaakt door een
Engelsman die voor de kust van
Durham getuige was van de capriolen van deze dolfijnen.

OPVANG LEEG
Nadat we bruinvis Bendert hadden teruggebracht naar zee was ons opvangcentrum
leeg. Dit is de eerste keer in zes jaar tijd dat er geen dieren in de opvang verblijven.
Vooral voor de dierzorgmedewerkers was dit even wennen, maar stilzitten is er niet
bij!
Nu de opvang leeg is, kon het gebouw eindelijk weer eens een grote opknapbeurt
krijgen. De bassins zijn grondig gereinigd en opnieuw in de verf gezet, de verlichting
is verbeterd en er is een mooi ophangsysteem gemonteerd voor alle droogpakken.
Tevens zijn er veel administratieve zaken die blijven liggen wanneer we een dier in de
opvang hebben. Deze zijn we nu ook aan het wegwerken.
Al met al hebben we genoeg te doen! In de tussentijd blijven we natuurlijk ook 24 uur
per dag beschikbaar voor dieren in nood. De laatste tijd worden er weer veel bruinvissen waargenomen aan de Nederlandse kust. We hopen het natuurlijk niet voor de
dieren, maar mocht er één in nood stranden dan zijn we er helemaal klaar voor!

NIEUWE CAMERA
In juli plaatsten we een oproep op Facebook voor een nieuwe camera. In de opvang hebben we een fototoestel liggen om foto’s
te maken van de dieren in de opvang; om de wonden en het herstel vast te leggen en natuurlijk om mooie foto’s te kunnen delen
met onze donateurs. Helaas had deze waterproof camera het begeven en zaten we met de handen in het haar. We hoopten dat
een oproep op social media ons wat eerste euro’s zou opleveren voor een nieuwe camera. De reacties waren echter nóg mooier
dan we hoopten! Heel veel mensen deelden onze oproep met de eigen vriendenkring en de donaties stroomden binnen. Uiteindelijk hadden we na een maand genoeg geld om een hele nieuwe, goede, waterdichte camera te kopen! Wat geweldig om te merken
dat zoveel mensen ons werk een warm hart toedragen en te hulp schieten zodra we dat nodig hebben. Het heeft ons erg goed
gedaan. Nogmaals: heel veel dank!!
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