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NU IN  DE  OPVANG  
In de vorige nieuwsbrief  schreven we dat BRU INV IS  NENA  alleen nog behandeld werd voor een longworminfec-
tie. De dierenarts kan via een bronchoscopie in het voorste deel van de longen kijken en stelde bij een controleonderzoek 
vast dat de longworminfectie voldoende behandeld was. Gedurende een langere periode hebben we Nena goed in de 
gaten gehouden om te beoordelen of  ze weer helemaal gezond was en bleef. Begin juni leek ze volledig hersteld en werd 
gestart met de voorbereidingen voor haar terugkeer naar zee.

We begonnen met het voeren van levende vissen om te bepalen in hoeverre Nena in het wild voor zichzelf  kan zorgen. 
Nena bleek een prima jager en had de vissen steeds snel te pakken! Ook zijn we gestart met de transportgewenning. 
Tijdens de reis terug naar zee worden bruinvissen vervoerd per dolfijnambulance. In de ambulance ligt het dier in een 
speciale transportkist. Om de terugreis zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen laten we dieren altijd eerst een aantal 
keren kennis maken met het liggen in deze transportkist. Op deze manier is Nena gewend aan het hangmatje en de kist 
en zal het transport op de dag zelf  minder spannend voor haar zijn.

Eind juni leek het perfecte moment voor de terugreis van bruinvis Nena naar zee. Helaas begon ze bloed op te hoesten 
en hebben we eerst de oorzaak hiervan uitgebreid onderzocht. Nena bleek een longontsteking te hebben ontwikkeld. 
Tijdens de longcontroles die daarop volgden bleek tevens dat ze nog niet helemaal van de longworminfectie af  was.

Voor zowel de longontsteking als de longwormen wordt Nena nu behandeld. Hoewel nog niet helemaal duidelijk is hoe 
lang de behandeling precies zal duren, moeten we bij een longontsteking altijd rekening houden met een behandelings-
duur van minimaal een aantal weken. De bloedwaarden en de longen van Nena worden regelmatig gecontroleerd om te 
zien of  de behandelingen goed aanslaan. Haar gedrag is in elk geval goed. Nena is een actief  dier, speelt graag met Sven 
en eet haar vissen goed.

BRUINVISSEN NENA EN SVEN
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In de vorige nieuwsbrief  lieten we u weten dat BRU INV IS  SVEN  nog 
behandeld werd voor een ontsteking ten gevolge van de bijtwonden van een 
grijze zeehond op zijn staart. Een antibioticakuur heeft geholpen om de 
ontsteking te verhelpen. Inmiddels kan Sven zijn staart weer volledig 
normaal gebruiken en zijn er alleen nog een aantal grote littekens zichtbaar. 
Sven is ook behandeld tegen de longworminfectie en tegen zweren in zijn 
maag en slokdarm. De zweertjes in zijn slokdarm bleken na de behandeling 
nog niet helemaal te zijn verdwenen. Hier moest Sven langer voor worden 
behandeld. Wat betreft de zweertjes en longwormen hebben we goed 
nieuws, want bij de laatste controle zijn er geen zweertjes en wormen meer 
aangetroffen.

Het vangen van levende vissen is een belangrijk criterium om terug te 
kunnen naar zee. Gelukkig heeft ook Sven laten zien dat hij een uitstekende 
jager is. 

Alles zag er positief  uit, totdat Sven ons op 30 
juni erg liet schrikken. Hij stopte plotseling met 
eten en dobberde regelmatig aan de waterop-
pervlakte. Na controle bleek Sven een acute 
darmontsteking te hebben ontwikkeld. Directe 
actie en medische behandeling konden voorko-
men dat Sven nog zieker werd. De volgende dag 
zwom en at Sven gelukkig alweer normaal. Hij 
staat nog wel onder behandeling voor deze 
ontsteking, maar we hebben goede hoop dat hij 
hier snel volledig van zal herstellen.

 

http://www.sosdolfijn.nl
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Uw testament stelt u in staat te zorgen voor nabestaanden 
of  andere dierbare personen. Draagt u het werk van SOS 
Dolfijn een warm hart toe? U kunt onze organisatie blijven 
steunen door ons in uw testament op te nemen. 

Natuurbescherming heeft tijd nodig en de hulp aan walvis-
sen in nood stopt nooit. Inkomsten uit nalatenschappen zijn 
voor SOS Dolfijn dan ook van structureel belang.

Meer informatie over deze mogelijkheid vindt u op onze 
website: http://www.sosdolfijn.nl/doneren/particulieren/ 
dolfijn-als-erfgenaam. Indien u het contactformulier invult, 
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

     

T IP !  

        
    

 

BRUINVIS  JOS
In de namiddag van 23 mei werd SOS Dolfijn gealarmeerd door medewerkers van 
de Zeehondencrèche Pieterburen. Ze hadden een melding ontvangen van iemand 
die een bruinvis had gevonden op het wad bij Lauwersoog.

Medewerkers van de Zeehondencrèche gingen onderweg naar het dier en de hulp 
werd ingeroepen van de bemanning van het schip Krukel van het ministerie. De 
bemanning van dit schip helpt SOS Dolfijn al jaren bij het terugbrengen van 
gezonde bruinvissen naar de natuur. 

De bruinvis lag meters vanaf  de dijk in het slik. Door het slik is het gebied moeilijk 
begaanbaar, maar het lukte om het dier van het wad te halen en in veiligheid te 
brengen. Ondertussen was een team van SOS Dolfijn onderweg om het dier per 
dolfijnambulance op te halen. 

In de avond kwam de sterk vermagerde jonge mannetjesbruinvis aan in het 
opvangcentrum van SOS Dolfijn. Hij kreeg de naam Jos. Vrijwilligers hebben het 
dier in eerste instantie ondersteund in het water, maar al na enkele uren lukte het 
Jos om weer zelfstandig te zwemmen. Dat leek een goed teken. 

Helaas heeft bruinvis Jos het niet gered en is hij op donderdag 26 mei overleden. 
Zijn toestand ging zodanig achteruit dat is besloten om hem te laten inslapen. 
Toen Jos gevonden werd, was hij al erg mager. De periode in de opvang is gepro-
beerd om Jos weer aan te laten sterken, maar helaas bleek dat hij de voedingen 
niet goed kon verteren en opnemen. Daarnaast ging het dier braken, waardoor 
zijn toestand snel verslechterde. 

Zoals gebruikelijk bij overlijden van bruinvissen in ons opvangcentrum, is uitge-
breid sectie gedaan om te ontdekken wat Jos precies mankeerde en waardoor hij 
op het strand terecht is gekomen. Uit de eerste bevindingen is gebleken dat Jos 
een zeer ernstige longworminfectie had en tientallen zweren in zijn maag. 
 

 

 

LEVENDE  
BRU INV ISSEN  

OP  TEXEL
Aan de noordoostkant van 
Texel werd op 23 juni een 
levende bruinvis gevon-
den. Toeristen die een 
dagje op bezoek waren op 
het eiland, zagen de bruin-
vis spartelen in een ondiep 
stukje water. Ze wisten 
instinctief  dat dit dier in 
nood was en gingen op 
zoek naar hulp.  

Gealarmeerde medewer-
kers van Ecomare gingen 
meteen naar de locatie toe. 
Eenmaal ter plaatse kon de 
bruinvis niet meer terugge-
vonden worden. Door de 
zoektocht naar hulp waren 
ook de vinders het dier uit 
het oog verloren. Mogelijk 
is de bruinvis met het 
afgaande water toch weer 
terug in zee gekomen. Ook 
gaat het verhaal dat andere 
mensen het dier hebben 
teruggeduwd. In de avond 
werd wederom een bruin-
vis dicht langs de kust 
waargenomen, maar het 
dier is daarna niet meer 
gezien.

Op de ochtend van 29 juni 
werd alarm geslagen via 
het noodnummer van SOS 
Dolfijn. Ter hoogte van 
Cocksdorp op het eiland 
Texel was een levende 
bruinvis gevonden.

De collega’s van Ecomare 
spoedden zich naar de 
strandingslocatie, terwijl 
het team van SOS Dolfijn 
zich klaar maakte om 
richting Texel te vertrek-
ken. Kort na de melding 
overleed het dier helaas al 
op het strand. Het betrof  
een sterk vermagerd bruin-
visvrouwtje met een lengte 
van ruim 160 cm. Het dier 
is overgebracht naar de 
Universiteit Utrecht voor 
verder onderzoek.

 

  

SOS DOLF I JN  ALS  ERFGENAAM

http://www.sosdolfijn.nl/doneren/particulieren/sos-dolfijn-als-erfgenaam
http://www.sosdolfijn.nl
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T IP !  

SPONSORLOOP 

        
    

 

VRI JWILL IGER  AAN HET  WOORD

 

 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

Kinderen uit groep 5 van de 
Willem van Oranjeschool in 
Barneveld hebben zich 
fantastisch ingezet voor 
Stichting SOS Dolfijn! 

Tijdens de projectweek 
‘Dolfijnen’ leerden ze alles 
over deze dieren en ook 
over hoe ze een zieke 
dolfijn kunnen helpen die is 
aangespoeld op het strand.
SOS Dolfijn kwam zelfs op 
school langs voor extra 
uitleg. Met behulp van 
foto’s en een nepbruinvis 
werd uitleg gegeven over 
SOS Dolfijn en het zorgen 
voor aangespoelde bruin-
vissen en dolfijnen.

Op de dag na het bezoek 
van SOS Dolfijn aan de 
school, hielden de kinderen 
een sponsorloop. De spon-
sorloop leverde een prach-
tige € 250,- op voor SOS 
Dolfijn!

Wil jij ook met jouw school 
een activiteit organiseren 
voor SOS Dolfijn en zo 
meehelpen zieke dolfijnen 
en bruinvissen te redden?? 
Neem dan contact met ons 
op via info@sosdolfijn.nl

  

 

 

In deze nieuwsbrief  geven we wederom het woord aan een van onze vrijwilligers. Dit keer 
praten we met Melina Meijer – Durinck.

1. WAT DOE JE ALS VRIJWILLIGER VOOR SOS DOLFIJN?
Ik ben grafisch ontwerper voor SOS Dolfijn en maak ontwerpen zoals advertenties, posters, 
flyers en adoptiecertificaten.
2. WAAROM SOS DOLFIJN?
SOS Dolfijn is een stichting die goed past bij wie ik ben en ik sta volledig achter het werk 
wat ze doen. Ik ben een enorme liefhebber van de zee, ik duik regelmatig en mijn vakanties 
breng ik graag door op een boot om walvissen te spotten. 
3. HOE KWAM JE BIJ SOS DOLFIJN TERECHT?
Begin 2015 ben ik begonnen als ZZP-er en heb ik mijn eigen bedrijf  opgericht. Naast mijn 
reguliere werkzaamheden wilde ik graag iets doen voor een goed doel wat bij mij past, het 
liefst binnen mijn vakgebied. Ik ben gaan zoeken op Google naar deze twee dingen 
‘grafisch ontwerp en walvissen’ en het eerste zoekresultaat was de vacature voor grafisch 
ontwerper bij SOS Dolfijn. Ik heb meteen een mailtje gestuurd en ben snel daarna begon-
nen met het maken van de eerste ontwerpen voor SOS Dolfijn. Dat is nu ongeveer een jaar 
geleden.  
4. WAT DOE JE IN HET DAGELIJKS LEVEN? 
In het dagelijks leven ben ik grafisch ontwerper en heb ik mijn eigen bedrijf  in Den Haag, 
Melinastijl (www.melinastijl.nl). Ik werk voor diverse opdrachtgevers en ontwerp uitingen 
zoals huisstijlen, posters, brochures en infographics. Naast werken ga ik graag op reis, ben 
ik vaak bezig met handwerken, doe ik aan ballet en yoga.
5. WAT VIND JE HET LEUKST AAN HET WERK VOOR SOS DOLFIJN?
Het leukste aan het werk wat ik doe voor SOS Dolfijn is dat ik mijn werk/hobby iets goeds 
kan betekenen en op deze manier ook een klein beetje kan bijdragen aan het behoud van 
de walvisachtigen in de Noordzee. Dat geeft een goed gevoel!
6. WAT WAS VOOR JOU EEN BIJZONDER SOS DOLFIJN MOMENT?
Het meest bijzondere was toch wel de dag dat ik mee mocht helpen in de opvang. Bruinvis 
Sven was toen amper een dag in de opvang en moest nog ondersteund worden in het water. 
Ik mocht die dag Sven helpen in het water en dat vond ik echt heel bijzonder om te doen. 
Dat was wel een meisjesdroom die uitkwam, een ervaring om nooit te vergeten.
7. WAT VIND JE DAT ANDERE MENSEN ZEKER OVER SOS DOLFIJN MOETEN WETEN?
Dat ze prachtig werk doen, vol passie en liefde! 
8. WAT WENS JE SOS DOLFIJN TOE? 
 ogen 

WIST  J E  DAT? 
De ruimte om het opvang-
centrum heen tegenwoor-
dig ingericht is met educa-
tieve platen over walvissen 
en de Noordzee? 

Bezoekers leren hier over 
de bruinvis en de gevaren 
die de dieren op zee bedrei-
gen. 

Zie hiernaast het resultaat! 

Een succesvolle toekomst met het beschermen 
van de walvisachtigen in de Noordzee en het 
geven van educatie om meer bewustzijn te 
creëren. Het is heel mooi en belangrijk werk! 

http://www.melinastijl.nl
http://www.melinastijl.nl
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T IP !  

€  1 .000 , -  VOOR 
SOS  DOLF I JN!

        
    

 

Wist u dat SOS Dolfijn meewerkt met gehooronderzoeken bij bruinvissen in het 
opvangcentrum?

Wanneer een gestrande bruinvis na herstel weer teruggebracht kan worden naar zee, 
wordt vooraf  het gehoor van het dier getest. Wetenschappers verbonden aan de 
Universiteit van Hannover komen voor dit specialistische onderzoek naar het 
opvangcentrum toe. Via een soort microfoon worden onder water geluiden op 
verschillende frequenties uitgezonden en door middel van elektroden op het dier 
wordt gemeten welke geluiden de bruinvis waarneemt. 

In zee hebben walvissen hinder van de geluid door bijvoorbeeld scheepvaart, wind-
molenparken en sonar gebruik door de marine. Door het onderzoek leren weten-
schappers op welke frequenties bruinvissen horen en van welke geluiden de dieren 
hinder kunnen ondervinden. Dat kan vervolgens gebruikt worden om bruinvissen in 
het wild beter te beschermen. Voor bruinvissen is het gehoor een belangrijk hulpmid-
del bij het zoeken naar voedsel en het navigeren. Een goed gehoor is daarom van 
groot belang om te kunnen overleven in het wild. Bruinvissen Sven en Nena zijn ook 
onderzocht en zij bleken beiden een goed gehoor te hebben!

Bekijk hier beelden van een geluidsonderzoek:
https://www.youtube.com/watch?v=8mwJR1adMAs 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  

Kern Notarissen in Harderwijk 
bestaat 50 jaar en om dat te vieren 
organiseerde het bedrijf  een 
wedstrijd tussen lokale goede 
doelen. Kern Notarissen is maat-
schappelijk betrokken en wilde het 
50 jarig bestaan dan ook vieren  met 
een donatie aan een goed doel.

Mensen konden op de website van 
het bedrijf  stemmen op hun 
favoriete goede doel. Op 12 juni jl. 
sloot de wedstrijd en bleek Stichting 
SOS Dolfijn de grote winnaar! Voor-
zitter Jan van Walsem en Hoofd 
Opvang Jolanda Meerbeek namen 
op 15 juni op het kantoor van Kern 
Notarissen de cheque à € 1.000,- in 
ontvangst.

SOS Dolfijn is volledig afhankelijk 
van giften, donaties en sponsoring. 
De cheque van Kern Notarissen is 
dan ook erg welkom en zal gebruikt 
worden voor de zorg voor de dieren 
in het opvangcentrum en voor het 
verspreiden van de natuurbescher-
mingsboodschap op scholen en 
evenementen.

  

KIDS CORNER

BACKSTAGE B I J  SOS DOLF I JN
Altijd al eens willen weten hoe het er achter de schermen bij SOS Dolfijn aan toe gaat? 
Vanaf  nu is het mogelijk om exclusief  backstage te komen kijken in ons opvangcentrum!

Tijdens dit 2 uur durende leerzame programma krijgen deelnemers door middel van een 
presentatie meer informatie over SOS Dolfijn en de hulp aan walvissen in nood. Aanslui-
tend volgt een kijkje met uitleg in de dolfijnenambulance, een bezoek aan de educatieve 
ruimte van SOS Dolfijn en daarna een exclusieve rondleiding in het opvangcentrum. 
Uiteraard is er voldoende ruimte voor het beantwoorden van al uw vragen! De rondleiding 
wordt verzorgd door vaste medewerkers van de stichting.

Op vrijdagmiddag 8 juli jl. vond de try-out van dit interactieve programma plaats. De 
deelnemers waren erg enthousiast over het programma! Wilt u ook zo’n uniek dagje uit 
beleven en exclusief  achter de schermen kijken bij SOS Dolfijn? Lees hier hoe u zich aan 
kunt melden: http://www.sosdolfijn.nl/opvangcentrum/backstage-bij-sos-dolfijn
 

 

DWERGV INV IS  IN  
DE  NOORDZEE

Urker vissers werden in mei op de 
Noordzee verrast door een spring-
ende dwergvinvis naast hun boot. 

De vissers bevonden zich op dat 
moment ten noorden van Texel. In 
deze link zijn de prachtige beelden 
van het dier te zien:

http://nos.nl/artikel/2105045-
urker-vissers-spotten-dwergvinvis-
op-de-noordzee.html   

 

GEHOORONDERZOEK

http://www.sosdolfijn.nl/opvangcentrum/backstage-bij-sos-dolfijn
http://www.sosdolfijn.nl
https://www.youtube.com/watch?v=8mwJR1adMAs
http://nos.nl/artikel/2105045-urker-vissers-spotten-dwergvinvis-op-de-noordzee.html
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