
        
    

Na elf  maanden intensieve zorg was het donderdag 26 januari 2017 eindelijk zover. Bruinvis Nena was volledig gezond 
bevonden door de dierenarts en klaar om terug gebracht te worden naar de natuur! De reis terug naar zee en haar vrijla-
ting zijn voorspoedig verlopen. Bruinvis Nena is per dolfijnambulance vervoerd tot aan Lauwersoog en van daaruit per 
boot van de Waddenunit van het ministerie van Economische Zaken verder de zee op gebracht. Eenmaal ver genoeg uit 
de kust is Nena vrijgelaten. 

Doorgaans verblijven zieke gestrande bruinvissen zo’n 4 tot 6 maanden bij SOS Dolfijn in het opvangcentrum om volle-
dig te kunnen herstellen. Bruinvis Nena had langer de tijd nodig vanwege hardnekkige longproblemen. Nena is op 5 
maart 2016 vanuit Duitsland bij SOS Dolfijn gekomen. Ze was gevonden bij de kustplaats Butjadingen. De jonge walvis 
was vermagerd en haar huid was erg uitgedroogd doordat ze langere tijd op het strand had gelegen. Ook bleek uit onder-
zoek dat ze besmet was met een longworminfectie. Na behandeling van deze infectie en zweren in maag en slokdarm, 
bleven de longproblemen aanhouden en toonde een onderzoek in de CT-scan aan dat de bruinvis kampte met een zware 
dubbele longontsteking. Het duurde maanden eer deze problemen succesvol behandeld waren. Tijdens de behandeling 
kreeg Nena geregeld levende vissen aangeboden zodat haar jachtinstinct in tact zou blijven. Gedurende het verblijf  bij 
SOS Dolfijn groeide Nena maar liefst 20 centimeter in lengte en 15 kilogram in gewicht. 

De afvaart vond zoals gebruikelijk plaats in Lauwersoog, waar het schip genaamd ‘Krukel’ van het ministerie van Econo-
mische Zaken het team van SOS Dolfijn opwachtte. Om acht uur is Nena met haar verzorgers vertrokken uit Harderwijk. 
De bemanning van de Krukel wachtte haar en het team op in de haven van Lauwersoog en hielp iedereen aan boord van 
het schip. Om half  elf  kon het schip uitvaren voor het laatste deel van Nena haar tocht. Begin van de middag kon Nena 
weer worden vrijgelaten in de Noordzee. Het team van SOS Dolfijn heeft Nena nog enkele minuten goed kunnen volgen 
en zag haar nog een paar keer boven komen om adem te halen. Het prachtige moment van haar vrijlating is te zien in dit 
filmpje: www.youtube.com/watch?v=pljdKfQBDHw 
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LEEGRUIMEN OPVANGCENTRUM
Zoals we in de vorige nieuwsbrief  reeds aankondigen, heeft SOS Dolfijn de 
samenwerking met het Dolfinarium in Harderwijk per 31 december 2016 beëin-
digd. Omdat Nena nog een paar weken langer verzorging nodig had, is het defini-
tieve vertrek iets uitgesteld. Nena werd de laatste fase van haar behandeling bij 
SOS Dolfijn verzorgd in een buitenbassin van het Dolfinarium. Uit ervaring weten 
we dat buitenlucht en zonlicht de gestrande bruinvissen kan helpen om sneller te 
herstellen. Doordat Nena in een buitenverblijf  verzorgd werd, kon het opvangcen-
trum al helemaal leeggeruimd worden. Vele vrijwilligers hielpen mee om alle 
inboedel in te pakken in verhuisdozen. SOS Dolfijn is in gesprek met andere 
partijen en hoopt op korte termijn over een nieuwe locatie voor opvang te 
beschikken. Tot die tijd is de inboedel opgeslagen. Intussen blijft het rescueteam 
van SOS Dolfijn klaar staan voor walvissen in nood en gaan de overige activiteiten 
onveranderd door. 
  

 

 

AIRMILES  
SPAREN VOOR 
SOS  DOLF I JN

Spaar je Airmiles, maar 
doe je daar verder eigenlijk 
niets mee?

Je kunt jouw Airmiles ook 
overboeken naar SOS 
Dolfijn en zo ons werk 
steunen.

Via deze link lees je hoe 
dat gaat:
www.airmiles.nl/mijn/
overboeken

Klik op de link, log in met 
jouw account en boek (een 
deel) van jouw Airmiles 
over naar het account van 
SOS Dolfijn. Ons Airmiles-
nummer is 440337356

Dank je wel voor de steun!

  

ALT I JD  OP  DE  
HOOGTE

 

BULTRUG VOOR NEDERLANDSE  KUST
Op 20 januari kreeg SOS Dolfijn een melding dat er twee bultruggen waren gezien, 
zwemmend voor de kust bij Castricum en Egmond aan Zee. De dagen daarna 
werden ook bijna dagelijks waarnemingen gemeld van één of  soms twee bultruggen 
voor de Nederlandse kust.

Bultruggen zijn baleinwalvissen en een volwassen bultrug kan een lengte van meer 
dan 15 meter halen. Deze walvissoort trekt jaarlijks lange afstanden van het noorden 
naar het zuiden en weer terug en passeert daarbij soms de Noordzee. Het is dus geen 
vaste bewoner van de Noordzee maar de afgelopen jaren komen bultruggen wel 
jaarlijks op bezoek.

De bultrug is goed herkenbaar aan de typerende rugvin en 
de lange flippers. 

Een onderzoeker van Wageningen Marine Research 
maakte tijdens een vogelonderzoek op zee de volgende 
beelden van de bultrug: www.youtube.com/
watch?v=Pwv6QI9w17M&feature=youtu.be 

Het typerende springgedrag van bultruggen is hier goed te 
zien. De meeste dagen was de bultrug vanaf  de boulevards 
waarneembaar. 

SCREENSHOT YOUTUBE
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Voor de afdeling Educatie zijn we op zoek naar meerdere nieuwe vrijwilligers om ons team te helpen. Heb jij een passie voor de 
natuur en wil je meer leren over walvissen? Ben je minimaal 18 jaar oud en minimaal 1 dag per maand beschikbaar? Dan zijn we 
wellicht op zoek naar jou! Als educatief  vrijwilliger bezoek je samen met SOS Dolfijn scholen en evenementen door het hele land. 
SOS Dolfijn heeft diverse educatieve projecten waarmee voorlichting kan worden gegeven over walvissen in de Noordzee en de 
gevaren waar deze dieren dagelijks mee te maken hebben en wat de maatschappij hieraan kan doen. Nieuwe vrijwilligers worden 
volledig intern opgeleid. Interesse? Stuur dan een motivatiebrief  met C.V. naar info@sosdolfijn.nl t.a.v. Bianca van ’t Hul.  

WIST  J E  
DAT . . . ?

        
    

 

NAT IONALE  VOORLEESDAGEN
Van 25 januari t/m 4 februari zijn het de Nationale Voorleesdagen. Het prentenboek 
‘De Kleine Walvis’ is verkozen tot prentenboek van het jaar en staat centraal tijdens 
de voorleesdagen. Het boek vertelt het verhaal van een jongetje genaamd Boy die 
samen met zijn vader en zes katten in een klein vissershuisje woont. Op een dag vindt 
Boy een jonge walvis op het strand, het begin van een bijzondere vriendschap...  

SOS Dolfijn vindt educatie en voorlichting net zo belangrijk als de noodhulp die we 
bieden aan gestrande walvissen. Daarom ontwikkelden we de afgelopen tijd diverse 
educatieve projecten en lanceerde SOS Dolfijn vorig jaar Het Reizende Walviszieken-
huis. Tijdens de Nationale Voorleesdagen bezocht SOS Dolfijn de bibliotheken in 
Veendam en Winschoten met dit Reizende Walvisziekenhuis. Kinderen (en volwasse-
nen) konden door dit veldhospitaal op ontdekkingstocht en van alles leren over de 
walvissen in de Noordzee. Ook waren er speciale workshops voor kinderen waar ze 
een heuse dolfijnenredder konden worden. Met behulp van een namaakdolfijn werd 
de kinderen alles geleerd over het verlenen van eerste hulp bij een gestrande zieke 
dolfijn. Na afloop kregen de kinderen een diploma. 

Het boek De Kleine Walvis is te koop in de webwinkel van SOS Dolfijn en wordt nu 
tijdelijk geleverd met een gratis walvis vingerpopje.

 

GEBRUIKT  

MOB IELT JE?  
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