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Nieuws

NU IN  HET  OPVANGCENTRUM 
Op dit moment verblijven er nog zes bruinvissen in het opvangcentrum. Als 
alles goed gaat zijn dat er aan het einde van de week nog maar drie. Er zijn 
namelijk drie bruinvissen klaar om terug te gaan naar zee! Hedzer, Tessel 
en Roos zijn sinds hun binnenkomst sterk vooruit gegaan en voldoen allen 
aan de criteria voor uitzetting. Zo zijn ze gezond en hebben ze jachtgedrag 
laten zien. De voorbereidingen voor uitzet zijn dan ook in volle gang. 
Gerhard, Veerle en Berend zijn de drie achterblijvende bruinvissen. Zij 
houden elkaar de komende tijd nog gezelschap in het opvangcentrum.

 

Daarnaast waren we present op het goede doelenplein van de Aaltjesdagen 2012 en bij 
‘Dierenrijk kleurt groen’ in de buurt van Eindhoven. Aaltjesdagen Harderwijk is een 
jaarlijks terugkerend evenement met veel verschillende programmaonderdelen. Op het 
groene evenement van kinderdierentuin Dierenrijk hebben diverse organisaties, die gericht 
zijn op natuurbescherming, duurzaamheid en biodiversiteit, een stand ingericht om bezoe-
kers te informeren.

Door aanwezig te zijn op evenementen hopen we steeds meer mensen bekend te maken 
met de stichting en het werk dat we doen.

    

EVENEMENTEN  

BRANDSTOFSPONSOR VOOR SOS  DOLF I JN  

In de afgelopen weken was SOS Dolfijn op verschillende evenementen aanwezig. Dinsdag 15 tot en met zondag 20 mei 
vond op het strand van Scheveningen de O'Neill Kiteboard World Cup plaats. Op de eerste dag van dit spectaculaire 
evenement was SOS Dolfijn aanwezig om een bijdrage te leveren aan het POS project. POS staat voor Protect Our Sea 
en was door O'Neill geïnitieerd als project voor basisschoolkinderen uit de omgeving. De kids werden middels interac-
tieve workshops geïnformeerd over het belang van een schone zee. 

De workshops werden verzorgd door Stichting De Noordzee, Surfrider Foundation, Hart Beach en Stichting SOS Dolfijn. 
De workshop van SOS Dolfijn was een bruinvis reddingsactie op het strand. De kinderen waren erg enthousiast en zaten 
vol goede vragen! In kleine groepjes leerden ze wat er komt kijken bij de opvang, verzorging en uitzet van een gestrande 
bruinvis of  dolfijn. SOS Dolfijn is erg te spreken over dit initatief  van O'Neill en de samenwerking die we hiervoor hadden 
met de verschillende bovengenoemde organisaties.

 

  

Vanaf  deze maand is Witkamp Benzinestations brandstofsponsor van SOS Dolfijn. Dat houdt in dat Witkamp de ritjes 
met de dolfijnambulance mogelijk maakt, waar SOS Dolfijn uiteraard erg blij mee is. Marcel Witkamp over de sponso-
ring: "We zijn erg enthousiast over het werk van de stichting, daarom willen we dat werk graag mede mogelijk maken. 
Door aan de ene kant te kijken wat wij leveren en aan de andere kant naar de behoefte van SOS Dolfijn te luisteren, 
kwamen we uit bij brandstofsponsoring voor de dolfijnambulance." 
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