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Update bouw SOS Dolfijn 

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt door het bouwteam van JRM Bouw. Op de nieuwe 
locatie van SOS Dolfijn op Landgoed Hoenderdaell te Anna Paulowna wordt het nieuwe 
centrum steeds beter zichtbaar. Vanaf deze week is er een paar weken pauze tijdens de 
zomervakantieperiode. Op deze foto is de voortgang van het nieuwe educatieve 
walvisopvangcentrum goed zichtbaar. Wat nu ook opvalt is het verschil in beide bassins. In 
de voormalige locatie te Harderwijk waren beide bassins verwerkt in de vloer. Daardoor was 
er alleen van bovenaf zicht op de dieren. Patiënten die bij SOS Dolfijn worden opgenomen 
voor rehabilitatie zijn doorgaans ernstig ziek, verzwakt en vermagerd. Vrijwilligers en 
dierverzorgers monitoren de dieren 24/7 en letten hierbij op de meest subtiele signalen 
waarmee bruinvissen tonen dat er iets aan de hand is. In het nieuwe centrum komt één van 
de bassins in de grond en het andere bassin, waar gestart wordt met de behandeling, komt 
deels boven de grond te liggen met over de helft een glazen wand. Hierdoor komt ook zicht 
op de dieren onderwater en kunnen de verzorgers nog beter de dieren monitoren en alle 
ontwikkelingen van het herstelproces vastleggen. Het walviscentrum van SOS Dolfijn zal na 
opening ook dagelijks voor de bezoekers van Landgoed Hoenderdaell geopend zijn. Middels 
grote ramen tussen het opvangcentrum en de educatieruimte zijn alle activiteiten goed 
zichtbaar. Een unieke ervaring om straks de intensieve zorg die SOS Dolfijn biedt aan 
bruinvissen en dolfijnen van dichtbij mee te kunnen maken.  

  



Maarten Stoopendaal Droomcheque 

Als stichting is SOS Dolfijn afhankelijk van giften en donaties om het werk te kunnen doen. 
Ook voor de realisatie van het nieuwe centrum en de inrichting daarvan wordt continue 
gezocht naar financiële steun om zo stapje voor stapje de droom werkelijkheid te maken: 
een professionele intensive care unit waar zieke, gestrande dolfijnen en bruinvissen een 
tweede kans kan worden geboden in een walviscentrum waar bezoekers meer kunnen leren 
over walvissen en de natuur. Naast speciale bassins waarin de dieren verzorgd kunnen 
worden en een viskeuken voor de bereiding van het voer, is ook een complete medische 
ruimte nodig. Zo moet op locatie bloed geanalyseerd kunnen worden en monsters 
microscopisch beoordeeld worden. Intensief onderzoek is nodig om te achterhalen wat een 
gestrand dier precies mankeert en daarvoor moet de dierenarts soms organen kunnen 
beoordelen middels een echo of de longen, maag en slokdarm bekijken via endoscopisch 
onderzoek. Om al deze medische apparatuur en inrichting te kunnen aanschaffen is veel geld 
nodig. SOS Dolfijn heeft daarom bij verschillende fondsen aanvragen voor steun ingediend. 
Onlangs werden we zeer aangenaam verrast door Stichting Dierenlot! Vanuit de Maarten 
Stoopendaal Droomcheque is een fantastisch bedrag van maar liefst €35.000 toegezegd 
voor de inrichting van het laboratorium van SOS Dolfijn in het nieuwe opvangcentrum! 

  

Maarten Stoopendaal is één van de oprichters van Stichting Dierenlot. In februari 2020 is hij 
overleden maar via de droomcheques wordt zijn passie voor dierenhulpverlening verder 
uitgedragen. Bijzondere grote dromen van dierenhulporganisaties kunnen hiermee 
werkelijkheid worden. SOS Dolfijn is Stichting Dierenlot enorm dankbaar voor deze steun! 

 
 

   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

Gezocht, leuke naam voor de walvisclub 

http://www.dier.nu/


Educatie is een belangrijke doelstelling van SOS Dolfijn. Het is van belang dat er meer 
bekendheid komt voor de walvissen die voorkomen in de Noordzee en hoe we samen het 
leefgebied van deze dieren kunnen beschermen. De afgelopen jaren is daarom een lespakket 
ontwikkeld voor de basisscholen en is ons educatieteam geregeld op pad met Het Reizende 
Walvisziekenhuis, een educatief veldhospitaal. Momenteel werkt SOS Dolfijn aan het 
ontwikkelen van een leuke club voor de jeugd. Het doel van deze club is om kinderen in de 
leeftijd vanaf 6 jaar op een interactieve, spelende wijze meer te leren over walvisachtigen. 
Daarnaast kunnen ze op die manier ook participeren in het beschermen van deze mooie 
dieren. We zoeken nog naar een passende naam voor deze club. Heb jij een leuk idee?  
Mail die dan naar info@sosdolfijn.nl  
Bedankt voor het meedenken.  

  

Bruinviskalfjes krijgen giftige PCB’s via moeder 

PCB’s zijn door de mens gemaakte chemische stoffen die in de vorige eeuw vooral zijn 
gebruikt in de industrie, bijvoorbeeld als smeermiddel, koelvloeistof en hydraulische 
vloeistof. Sinds 1985 is het in Nederland niet meer toegestaan om deze stoffen te 
produceren of te gebruiken. PCB’s breken echter heel slecht af in het milieu en zijn daarom 
nog in aanzienlijke hoeveelheden te vinden, met name in zachte waterbodems. Bij walvissen 
veroorzaakt dit onvruchtbaarheid en tast dit het afweersysteem aan. Uit een recente studie 
blijkt dat de helft van de gestrande bruinviskalfjes langs de Nederlandse kust kampt met een 
te hoog gehalte aan Polychloorbifenylen (PCB’s). PCB’s worden van moeder naar kalf 
overgedragen via de placenta en moedermelk. Zo blijkt uit het onderzoek van Wageningen 
Marine Research, Universiteit Utrecht en het Galway-Mayo Institute of Technology naar 
bruinvissen, die op de Nederlandse kust zijn aangespoeld in de periode 2006-2019. Lees 
meer over het onderzoek hier. 

Gift apparatuur 
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Recent stond er in Vet magazine, een uitgave van Covetrus, een interview met Annemarie van 
den Berg van SOS Dolfijn. Dit magazine verschijnt viermaal per jaar en wordt verspreidt onder 
dierenartsen. In het artikel was uitgebreid aandacht voor de bouw van het nieuwe 
walviscentrum. Ook stond er een oproep in dat dierenartsen overtollig materiaal en 
apparatuur kunnen doneren aan SOS Dolfijn. Het Medisch Centrum voor Dieren in 
Amsterdam reageerde op deze oproep en doneerde hun oude autoclaaf en microscoop. 
Dierenpraktijk De Riethof doneerde het oude echoapparaat. Ondanks dat de apparaten 
gedateerd zijn, werken ze nog prima en kunnen goed ingezet worden. SOS Dolfijn is beide 
praktijken dankbaar voor deze mooie giften!  

Meldingen zomer 
 
De maanden juni en juli heeft het team van SOS Dolfijn ruim 40 meldingen ontvangen en 
verwerkt. Deze meldingen bestonden soms uit waarnemingen over zwemmende dieren voor 
de kust of bijvoorbeeld meldingen over zeehondjes op het strand. Ook kwamen er veel 
meldingen over dood aangespoelde bruinvissen. Wanneer een gestrand dood dier nog 
geschikt was voor onderzoek dan werd het dier aangemeld bij de Faculteit Diergeneeskunde 
aan de Universiteit Utrecht. Daar wordt in opdracht van het ministerie onderzoek gedaan 
naar de doodsoorzaak. Meldingen over zeehonden werden doorgezet naar de betreffende 
zeehondenopvangcentra. Op 19 juli kwam er nog een melding in de avond dat er op Ameland 
een jonge bruinvis levend aangetroffen was in de branding. Hoewel hulpverleners van het 
team RTZ en Dierenambulance Ameland binnen enkele minuten ter plaatse waren, troffen zij 
het dier op dat moment dood aan. 

Vind jij een levend gestrande bruinvis of dolfijn? Zorg dan direct dat het blaasgat vrij blijft van 
water en zand, koel het dier met water en natte doeken en alarmeer SOS Dolfijn via 06-
65098576 

 
   

Vacatures 

Vanaf de opening van het nieuwe centrum zijn veel nieuwe vrijwilligers nodig om te helpen op 
de verschillende afdelingen. SOS Dolfijn zoekt dierverzorgers, educatieve vrijwilligers, 
fondsenwervers en gastheren/dames die de vanuit de educatieruimte bezoekers van alles 



willen vertellen over het werk van SOS Dolfijn. Je wordt onderdeel van een unieke organisatie 
en ontvangt een volledige interne opleiding waarmee jouw kennis over walvisachtigen wordt 
uitgebreid. 

Interesse? Lees de vacatures door voor alle informatie en de sollicitatieprocedure. 

  

Fijne zomer 

Voor veel mensen is de zomervakantie aangebroken. Via deze nieuwsbrief willen we 
iedereen dan ook een mooie vakantie toewensen. Blijf je in Nederland, dan kun je het 
educatieteam van SOS Dolfijn wellicht bezoeken. Check de social media van SOS Dolfijn voor 
de exacte data en locaties. Is het op jouw vakantiebestemming mogelijk om walvissen en 
dolfijnen in het wild te zien? Zorg dan altijd dat je met een erkende organisatie op pad gaat, 
die de richtlijnen waaronder afstand en duur van het bezoek bij de dieren goed hanteren. 
Fijne zomer!  

Dagelijks op de hoogte?  

Volg SOS Dolfijn ook via social media voor dagelijks leuke en interessante nieuwtjes op het 
gebied van walvissen, dolfijnen, bruinvissen en natuurbescherming. Klik op de social media 
buttons hieronder om SOS Dolfijn te volgen! 
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