Nieuws brief
uitgave nummer 15, febr uari 2012

BAS EN JOLIEN TERUG NAAR ZEE

Vrijdagochtend 3 februari zijn bruinvissen Bas en Jolien
teruggebracht naar zee. Beiden zijn in 2011 op het strand
terechtgekomen en vervolgens opgevangen door SOS
Dolfijn. Na een succesvolle revalidatie en een transport
onder winterse omstandigheden zijn beide dieren boven de
Waddeneilanden in de Noordzee teruggeplaatst.
Voor de medewerkers van SOS Dolfijn was het even doorbijten in de kou. Het winterse weer zorgt uiteraard voor extra
maatregelen voor het transport. Maar bruinvissen zwemmen
van nature tijdens de wintermaanden voor de Nederlandse
kust. Juist in de maanden februari en maart worden ze veel
waargenomen.
Het afgelopen jaar was druk voor SOS Dolfijn. Eerder
werden al vier dieren die in 2011 werden opgevangen
succesvol teruggebracht naar de natuur. Met de bruinvissen
die vrijdag zijn uitgezet komt het totaal op zes dieren, een
recordaantal uitzetten binnnen één jaar voor SOS Dolfijn.

STRANDER HEDZER

Op zondag 22 februari strandde met hoog water en harde wind een levende bruinvis op Schiermonnikoog. Het dier is
met de veerboot naar Lauwersoog gebracht en tijdelijk verzorgd door medewerkers van de zeehondencrèche uit Pieterburen totdat de dolfijnambulance van SOS Dolfijn ter plaatse was.
De jonge bruinvis heeft de naam Hedzer gekregen, vernoemd naar zijn vinder. De volgende dag kreeg Hedzer direct veel
media-aandacht. Er kwamen verschillende fotografen en filmploegen langs en de telefoon stond roodgloeiend.
Hedzer maakte in het opvangcentrum een hele goede start. Hij at gelijk goed, ging snel zelf zwemmen en had geen last
van krampen. Momenteel staat Hedzer een beetje stil in zijn ontwikkeling. Daardoor zit hij nog steeds in de kritieke fase.

GOEDE IDEEËN GEZOCHT!
De verwachting is dat de grote drukte van 2011 aanhoudt in 2012. Daarom is groei van de inkomsten van SOS Dolfijn
erg belangrijk. Alleen op die manier kunnen we bruinvissen en dolfijnen blijven opvangen, rehabiliteren en terugbrengen
naar zee. We kunnen mensen blijven vertellen over de bruinvis en het belang van een goede zorg voor de zee. En we
kunnen wetenschappelijk onderzoek blijven doen, wat ons meer informatie geeft over walvisachtigen in de natuur.
Onze huidige donateurs en sponsoren zijn voor ons dus erg belangrijk! We broeden op ideeën om deze groep mensen
uit te breiden. Heb jij een goed idee? Mail dan naar: info@sosdolfijn.nl. Alvast bedankt voor je hulp!
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EVEN VOORSTELLEN!

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD
SOS Dolfijn is afhankelijk van een grote groep vrijwilligers. Zij staan dag en
nacht klaar om te helpen in het opvangcentrum bij verzorging van gestrande
dieren. Zonder deze gepassioneerde en trouwe groep mensen zou SOS Dolfijn
niet kunnen functioneren. In deze nieuwsbrief aan het woord:
Karin van Schieveen (vrijwilliger sinds 2006).

. Hoe ben je bij SOS Dolfijn terechtgekomen?
Paulien Bunskoek (links op de
foto hierboven) is sinds 1 januari
2012 werkzaam als één van de
vaste dierenartsen van SOS
Dolfijn en werkte daarvoor sinds
2002 in gezelschapsdierenpraktijken.
Sinds 1996 is ze al als vrijwilliger
betrokken bij SOS Dolfijn, wat
overigens toen nog het ‘Rescue
and Researchcentre’ heette.
Paulien heeft van haar hobby
haar werk kunnen maken en
zelfs in vakanties gaat ze op zoek
naar zeezoogdieren. Favoriete
bestemmingen zijn dan Canada
en de Azoren.
Hoewel Paulien nu ook dierenarts van de dieren in het Dolfinarium is, geeft Paulien toe dat de
bruinvissen toch altijd een speciaal plekje in haar hart hebben...
We wensen Paulien heel veel
plezier en succes in haar nieuwe
functie toe!

Tijdens de opleiding Diermanagement heb ik mijn dierverzorgingsstage bij
SOS Dolfijn kunnen doen. Toen mij werd gevraagd of ik na mijn stage als
vrijwilliger wilde blijven, hoefde ik over het antwoord niet lang na te denken!

. Wat doe je in het dagelijks leven?
Momenteel ben ik bezig met het vierde jaar van de opleiding Diergeneeskunde.
Deze studie is erg interessant, maar kost ook veel tijd. De eerste jaren waren
vooral theorie en zat ik dus veel met mijn neus in de boeken. Dit jaar ben ik met
mijn coschappen begonnen en dat betekent dat ik de kennis steeds meer in de
praktijk toe kan gaan passen. Mijn studie en het vrijwilligerswerk zijn een prima
combinatie. Ik vind het heerlijk om na een week studeren een dagje bij de
bruinvissen te zijn. Ook al kan een dag in de opvang vermoeiend zijn, zo'n dag
betekent voor mij toch vooral ontspanning, gezelligheid en lekker met de
dieren bezig zijn.

. Wat doe je als vrijwilliger voor SOS Dolfijn?
De laatste tijd werk ik vaak in de weekenden, omdat ik doordeweeks studeer.
Als er strandingen zijn, draai ik ook nachtdiensten. De werkzaamheden zijn
zeer divers en afhankelijk van hoe het met de bruinvissen gaat. Ik houd me
onder andere bezig met observeren van de dieren, schoonmaken, bruinvissen
ondersteunen als ze te zwak zijn om te zwemmen, de dieren voeren en diergegevens invoeren in de computer.

. Wat wens je SOS Dolfijn toe?
Natuurlijk wens ik SOS Dolfijn een toekomst toe waarin veel gestrande dieren
gered en terug naar zee gebracht kunnen worden. Ik wens de opvang echter
ook een toename aan kennis over deze diersoort toe, zodat de bruinvissen in de
opvang en in onze Noordzee nog beter geholpen en beschermd kunnen
worden.

WINNENDE FOTO
In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de Coastwatch
fotowedstrijd waarmee een
kijkje achter de schermen bij
SOS Dolfijn te winnen viel. De
winnende foto is hieronder te
zien en is gemaakt door Claudia
Ursem. Gefeliciteerd Claudia!
Een foto van zo’n woeste zee en
kust past goed bij het werk van
SOS Dolfijn...

< KARIN ONDERSTEUNT
BRUINVIS HEDZER

V R I J W I L L I G E R S VA C AT U R E
Wil jij net als Karin helpen bij de opvangwerkzaamheden van SOS Dolfijn en ons vrijwilligersteam
komen versterken? We zoeken een vrijwilliger
Medewerker Dierzorg voor twee vaste dagen in de
week en strandingsvrijwilligers. Heb jij interesse?
Kijk dan snel op www.sosdolfijn.nl en reageer!
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