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 S I ENKE  K I EST  HET  RU IME  SOP  
Op dinsdag 16 augustus heeft SOS Dolfijn bruinvis Sienke 
weer teruggebracht naar zee. Sienke was eerder dit jaar 
aangespoeld op Texel en is in 2011 de vierde bruinvis die na 
een herstelperiode in het opvangcentrum in Harderwijk 
terugkeert naar de natuur.

Vanaf  Lauwersoog ging de reis richting de Noordzee met het 
schip ‘de Krukel’ van het ministerie van EL&I. Ongeveer zes 
kilometer ten noordwesten van Schiermonnikoog is Sienke 
teruggezet in de Noordzee. Sienke zwom nog twee rondjes 
voor de boot langs om vervolgens de diepte in te duiken. 

Tijdens het transport was behalve een medewerker en 
vrijwilligers van SOS Dolfijn ook Jan Mosterd mee, de cura-
tor van het Dolfinarium, waar SOS Dolfijn op vele vlakken 
nauw mee samenwerkt. Jolanda Meerbeek, hoofd van het 
opvangcentrum, spreekt over een zeer geslaagde uitzet. 
“Het is een heel druk jaar voor onze opvangorganisatie. 
Wanneer we dan een bruinvis terug naar zee kunnen bren-
gen zijn we ontzettend blij!” 

STRANDER  BAS  

Terwijl vanaf  het opvangcentrum in Harderwijk contact werd gehouden met 
vinder Willem, vertrok de dolfijnambulance van Stichting SOS Dolfijn richting 
Harlingen waar de overdracht van de bruinvis zou plaatsvinden. 

Op Vlieland werd Rederij Noordgat ingeschakeld. Zij brachten de bruinvis met 
een snelle speedboot in twintig minuten naar Harlingen. Daarvandaan namen 
medewerkers van SOS Dolfijn de bruinvis in de dolfijnambulance mee naar 
Harderwijk.

Omstreeks 13.00 uur ’s middags kwam de bruinvis in Harderwijk bij het opvang-

Het was nog vroeg in de ochtend op donderdag 11 augustus toen SOS Dolfijn een melding kreeg van een gestrande 
bruinvis op de noordpunt van de Vliehors van Vlieland. De bruinvis werd gevonden door Willem Stel van het EHBZ-
netwerk. Hij wist dat je een levend gestrande bruinvis niet terug moet zetten in zee en zorgde dat SOS Dolfijn werd 
gealarmeerd. Willem doopte een deken in het zoute zeewater en legde de bruinvis daar in zodat hij goed nat zou blijven.

centrum aan. Hier is direct bloed geprikt en zijn gewicht en temperatuur gecontroleerd. In het water van het opvangbas-
sin werd de bruinvis in eerste instantie ondersteund. Na een paar dagen op krachten te zijn gekomen, ging de bruinvis 
weer zelfstandig zwemmen. 

 De bruinvis, die de naam Bas heeft gekregen, was bij 
binnenkomst erg mager. Op dit moment zijn Bas zijn 
bloedwaardes iets verbeterd, eet hij gretig vis en neemt 
zijn gewicht toe. Het lijkt dus de goede kant op te gaan. 
 
Bas is de 14e bruinvis die dit jaar door SOS Dolfijn 
verzorgd wordt.

Met de bruinvissen en witsnuitdolfijn Robbie die nu nog in de opvang verblijven, gaat het naar omstandigheden goed. 
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Heb jij een mooie foto van een bruinvis of  dolfijn? 
Misschien wel gemaakt in onze eigen Noordzee? 
Stuur hem op naar roselie.kooistra@sosdolfijn.nl en 
misschien zie je jouw foto terug in de volgende 
nieuwsbrief !
     

FOTO VAN DE  MAAND 

SOS Dolfijn is financieel 
afhankelijk van eigen 
inkomsten en giften. Om 
dieren te kunnen opvangen, 
verzorgen en uiteindelijk 
weer terug te kunnen bren-
gen naar zee, is veel geld 
nodig. Wil jij meehelpen 
aan een gezonde toekomst 
voor gestrande dieren en je 
steentje bijdragen om 
bruinvissen en dolfijnen in 
de natuur te helpen 
beschermen? Hieronder 
een greep uit de mogelijk-
heden:

Particulieren:

           

 Bedrijven & organisaties:

Lees op  www.sosdolfijn.nl 
meer over bovenstaande 
mogelijkheden!
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Helaas is op 18 augustus 2011 in het opvangcentrum van 
SOS Dolfijn, bruinvis Agnes overleden. 

Agnes strandde op 2 maart 2006 op Ameland. De zieke 
bruinvis van toen ongeveer een jaar oud, kwam vol 
wonden aan in het opvangcentrum.

In haar herstelperiode werd duidelijk dat Agnes niet terug 
kon keren naar zee omdat zij blind was aan één van haar 

BRUINVIS  AGNES  OVERLEDEN

STRANDINGSMELD INGEN
Op zondag 28 augustus kreeg SOS Dolfijn een melding van een levende bruinvis 
op een klein strandje bij de haven van West-Terschelling en de dag erna van een 
levend gestrande bruinvis in Duitsland. Beide dieren overleden helaas ter 
plaatse. 

Omdat de dolfijnambulance al op weg was naar Harlingen, is de strander van 
Terschelling voor sectie naar de afdeling pathalogie van de Universiteit van 
Utrecht gebracht.

ogen en verwacht werd dat zij dit ook aan haar andere oog zou worden. Agnes 
ging daarom eind juni 2006 naar een permanent verblijf: Bruinvisbaai in het 
Dolfinarium. 

In de jaren die volgden keerde Agnes een aantal malen terug naar het opvang-
centrum. Haar gezondheid kende veel pieken en dalen. Tijdens de dalen 
verbleef  Agnes  in de opvang omdat het daar makkelijk was haar te verzorgen 
en te observeren. Tijdens de pieken was Agnes in Bruinvisbaai en konden de 
gasten van het Dolfinarium haar regelmatig zien in de presentatie.

Haar gezondheid begon afgelopen maand weer zorgwekkend te worden. Om 
haar goed te observeren keerde ze wederom terug naar het opvangcentrum 
van SOS Dolfijn. Haar toestand leek te verbeteren. Totdat Agnes niet meer 
wilde eten. Verzorgers hebben, in samenwerking met de dierenarts, alles 
geprobeerd om haar beter te krijgen. Helaas mocht al deze hulp niet baten. 
Haar bloedwaardes verslechterden, voedingen kon ze niet langer binnenhou-
den en eind van de middag was ze zelfs niet meer in staat nog zelfstandig te 
zwemmen. Ze werd ondersteund in het bassin en rond negen uur in de avond 
kwam een einde aan haar gevecht.

Agnes zal door de verzorgers van SOS Dolfijn en Bruinvisbaai gemist worden 
en herinnert worden als een harde vechter met een eigenwijs karaktertje.
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