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HUIDIGE SITUATIE SOS DOLFIJN
Op 12 september jl. maakte SOS Dolfijn wereldkundig dat zij na 31 december 2016 de huidige samenwerking met het
Dolfinarium in Harderwijk stopt en zal gaan verhuizen naar een nieuwe locatie. De belangrijkste reden hiervoor is dat
SOS Dolfijn op de huidige locatie vaak niet als zelfstandige organisatie wordt gezien. Regelmatig worden we verward
met het commerciële zeezoogdierenpark, hetgeen fondsenwerving en eigen ontwikkeling ernstig bemoeilijkt.
Een andere reden voor het vertrek ligt in de ambitie van SOS Dolfijn. De stichting wil zich nog verder ontwikkelen op
het gebied van hulp aan dieren en resultaten in natuurbescherming. Dat kan bereikt worden door intensievere samenwerking met andere opvang- en natuurcentra aan te gaan. Op dit moment onderzoekt SOS Dolfijn nieuwe samenwerkingsverbanden en mogelijkheden voor opvangfaciliteiten. Waarschijnlijk zal op een nieuwe locatie eerst een tijdelijke
noodopvang worden gecreëerd. Directeur Eligius Everaarts: “Onze droom is om deel uit te maken van een educatief
beleefcentrum met de opvang van bruinvissen en dolfijnen als een centrale pijler. Door ons werk met deze prachtige
dieren kunnen we onze boodschap voor bescherming van de natuur overbrengen”.
Het feit dat het besluit tot vertrek al wordt genomen voordat nieuwe faciliteiten zijn gevonden ziet Everaarts als een
uitdaging: “In de huidige situatie blijft SOS Dolfijn met de moeilijkheden van haar positionering en fondsenwerving
zitten. Op een gegeven moment moet je een beslissing nemen om daaruit te stappen, zodat zich nieuwe kansen kunnen
voordoen en we ons volledig kunnen focussen op een toekomst elders”.
Jaarlijks spoelen honderden bruinvissen aan op de stranden langs de Noordzee. Meestal gaat het om dode dieren, maar
tientallen keren per jaar zijn het zieke, gewonde of verzwakte walvissen die voor onze kust in de problemen komen. Deze
dieren hebben altijd medische hulp nodig. De behandeling van zieke bruinvissen en dolfijnen duurt doorgaans 3 tot 6
maanden. SOS Dolfijn kan nieuwe patiënten op dit moment geen zekerheid bieden op een volledig rehabilitatietraject,
gezien de tijdsperiode tot aan het vertrek van de huidige locatie. Om die reden is besloten om tijdelijk de opname van
nieuwe patiënten stop te zetten.
Momenteel verblijft bruinvis Nena nog in ons opvangcentrum. Zij is de laatste bruinvis die in het opvangcentrum in
Harderwijk verzorgd zal worden.
Het team van SOS Dolfijn blijft uiteraard 24 uur per dag klaarstaan voor walvissen in nood. In de meeste gevallen zal
onze hulp op dit moment helaas betekenen dat de dieren uit hun lijden verlost moeten worden op het strand. Met
opvang kunnen we soms het leven van een gestrand dier redden. SOS Dolfijn is het enige opvangcentrum voor walvissen
in Noord-Europa. Het is voor de walvissen dan ook van het grootste belang dat SOS Dolfijn blijft voortbestaan en zo
spoedig mogelijk weer volledig operationeel is.
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ALTIJD OP DE
HOOGTE

MARCO
BORSATO
Soms komt steun vanuit
onverwachte hoek...
Onlangs riep zanger Marco
Borsato via Social Media
en via zijn website op tot
hulp aan SOS Dolfijn!
Marco is een groot liefhebber van duiken en weet
daardoor als geen ander
hoe prachtig en kostbaar
de onderwaterwereld is.

HELP SOS DOLFIJN!
Voor de verhuizing van SOS Dolfijn en door het uitblijven van inkomsten op de
huidige locatie is geld nodig. We zijn dan ook hard op zoek naar (nieuwe) sponsoren en donateurs. Vrijwilligers van de stichting startten onlangs een crowdfundingactie om geld in te zamelen. Een hartverwarmend goede start, die ons zeker
een stuk op weg helpt! Wilt u bijdragen aan deze acties, kijk dan hier
http://www.whydonate.nl/red-stichting-sos-dolfijn/event/
SOS Dolfijn is voor 100% afhankelijk van sponsoring, giften en donaties. Met de
acties van onze vrijwilligers en de bijdragen van onze huidige sponsoren en donateurs zijn we er helaas nog niet. SOS Dolfijn is per direct op zoek naar sponsors en
partners die het komende traject financieel kunnen ondersteunen. Zonder SOS
Dolfijn zullen walvissen in nood op het strand blijven liggen en een nare dood
sterven. Dat mogen we niet laten gebeuren!
Particulieren, bedrijven en andere geïnteresseerden met een hart voor walvissen
vragen wij om contact met ons op te nemen. We ontvangen u graag in ons
opvangcentrum, zodat u ons werk van dichtbij kunt bekijken en we onder het
genot van een kop koffie kunnen praten over mogelijkheden voor sponsoring
en/of fondsenwervingsacties. Wilt u een specifiek onderdeel van ons werk ondersteunen? Dat kan natuurlijk ook, wij horen het graag! Ook voor tips en ideeën
staan wij open. Neem contact op via info@sosdolfijn.nl of bel ons op nummer
06-46656601.
Elke euro telt, dus met een kleine bijdrage is SOS Dolfijn ook erg blij!

We hebben Marco benaderd om te vragen of hij
ons kan helpen en we
vinden het geweldig dat hij
publiekelijk zijn steun aan
SOS Dolfijn heeft uitgesproken!
Lees hier zijn oproep:
http://borsato.nl/goeddoen-nieuws/4489/help-jij-sos-dolfijn-ook.html
Marco, bedankt!

FOTO MARCO BORSATO: http://borsato.nl/marco-fotos/210/duiken-in-curacao.html
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BRUINVIS SVEN
Maandag 17 oktober was een grote dag voor het team van SOS Dolfijn: bruinvis Sven werd teruggebracht naar zee! Sven was op
19 maart dit jaar gevonden op het wad aan de oostkant van Texel. Passerende toeristen zagen de zieke, gewonde bruinvis liggen
en sloegen alarm. Onze collega’s van Ecomare waren snel ter plaatse, haalden de jonge mannetjesbruinvis van het wad en zorgden
voor de overtocht naar de vaste wal. Intussen was het rescueteam van SOS Dolfijn bij Den Oever gearriveerd, zodat het dier kon
worden overgedragen. In de dolfijnambulance werd de bruinvis naar het opvangcentrum in Harderwijk gebracht. De eerste zes
dagen was Sven nog zo verzwakt dat hij niet in staat was om volledig zelf te zwemmen. Medewerkers en vrijwilligers moesten hem
dag en nacht begeleiden en ondersteunen in het water tot hij weer zelf kon zwemmen. Sven had een bijtwond op zijn staart. Deze
is waarschijnlijk ontstaan door een aanval van een grijze zeehond. Wat een geluk heeft Sven gehad dat hij deze aanval heeft
overleefd! De wond raakte ontstoken en moest door de medewerkers van SOS Dolfijn behandeld worden. Sven was erg vermagerd
en uitgedroogd. Onderzoek toonde aan dat hij last had van een longworminfectie en zweren in zijn slokdarm. Ook hier werd Sven
voor behandeld. Gedurende zijn verblijf werd tevens ontdekt dat hij een schimmelinfectie had in zijn longen. Dit verklaarde zijn
rauwe hoest en te hoge ademhaling. Het duurde maar liefst zeven maanden voordat alle medische problemen van Sven waren
verholpen. Op maandag 17 oktober was het dan eindelijk zover. Halverwege de ochtend werd Sven uit het opvangbassin gevangen
en in een speciale transportkist geplaatst. Via onderstaande link kunt u de beelden hiervan zien:
https://www.youtube.com/watch?v=v46aC2LfUNM
De weken voorafgaand aan zijn vertrek was Sven al voorbereid op het vervoer in de transportkist. Medewerkers hadden hem een
aantal keer laten wennen aan het liggen in deze speciale kist. De kist werd in onze dolfijnambulance geplaatst en de reis van
Harderwijk naar het hoge Noorden kon beginnen. In Lauwersoog lag het schip ‘Krukel’ van het ministerie van Economische Zaken
te wachten. Sven werd overgeplaatst op dit schip en samen met zijn verzorgers vervolgde hij zijn reis tot boven de Waddeneilanden. Ondanks de voorbereidingen vond Sven de reis toch best spannend. Halverwege de middag was het zover: Sven werd teruggeplaatst in de Noordzee. Medewerkers zagen hem na de plons in zee rustig wegzwemmen, de diepte van de zee in. Hier doen we
het allemaal voor! Bekijk hier de beelden: https://www.youtube.com/watch?v=L5_N695nIK4
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