
Vraag van Sjors van der Haar, 12 jaar oud uit 

Hasselt: Redden jullie alleen 
dolfijnen of  ook andere dieren?
Antwoord: Stichting SOS Dolfijn vangt kleine 

walvisachtigen op, voornamelijk bruinvissen. 

Daarnaast zijn er ook verschillende dolfijnen-

soorten in het opvangcentrum verzorgd, zoals 

witsnuitdolfijnen, witflankdolfijnen, gestreepte 

dolfijnen en een gewone dolfijn. SOS Dolfijn 

beschikt over twee opvangbassins. Deze 

bassins zijn niet groot genoeg voor hele grote 

walvisachtigen. De vrouwtjesorka Morgan, die 

in juni ernstig vermagerd en verzwakt in de 

Waddenzee werd aangetroffen, is daarom 

opgevangen in een bassin van het Dolfina- 

rium. Wil je weten hoe het met haar gaat? 

Neem een kijkje op www.dolfinarium.nl

Stel ook in de nieuwsbrief  je vraag aan SOS 

Dolfijn! Stuur hem op naar info@sosdolfijn.nl
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Nieuws

SOS Dolfijn heeft in 2010 twee bruinvissen na herstel in het 
opvangcentrum teruggebracht naar zee: 

Bruinvis      FAMKE    LUC     
Strandingslocatie    Terschelling   Calais, Frankrijk  
Strandingsdatum    1 maart 2010   30 maart 2010
Geschatte leeftijd bij stranding 21 maanden   10 maanden
Teruggebracht naar zee   8 juni 2010   8 juni 2010
Lengte bij binnenkomst   1.16 meter   1.03 meter
Lengte bij uitzet    1.23 meter   1.11 meter

B R U I N V I S  A N N E

J A A R O V E R Z I C H T  2 0 1 0  

VRAAG & ANTWOORD

Zaterdagmiddag 18 december j.l. kreeg SOS Dolfijn een melding 
van een gestrande bruinvis in Calais, Frankrijk. Een stranding in 
Frankrijk betekent een logistieke uitdaging; het dier moet een lange 
reis maken voor het in het opvangcentrum in Harderwijk is. Het 
winterweer maakte de hele operatie niet makkelijker. De wegen in 
Nederland en België waren dichtgesneeuwd en het advies was om 
niet de weg op te gaan. Toen ook bleek dat door het extreme weer 
de speciale dolfijnambulance de weg niet eens op kón, was de 
uitdaging compleet.

De bruinvis in nood moest zo snel mogelijk naar het opvangcen-
trum gebracht worden, dus zochten we naar andere oplossingen. 
Na verschillende telefoontjes en dankzij de hulp van de vinders, 
medewerkers van Sealife Center in Blankenberge, de reddingsbri-
gade Vlissingen én de in Zeeland wonende medewerker van SOS 
Dolfijn Annemarie, kwam de bruinvis in het begin van de avond in 
het opvangcentrum in Harderwijk aan.

De bruinvis heeft de naam Anne gekregen en is een vrouwtje van 
ongeveer achttien maanden oud. Ze weegt rond de 32 kilogram en 
is 125 centimeter lang. Ze zwemt, duikt en eet inmiddels goed! We 
hebben goede hoop op herstel en zijn bezig om Anne verder te 
behandelen met als doel haar weer terug te brengen naar haar 
thuis: de zee.

    een  ge zond  &  ge lukk ig  n i euw j aa r !
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N U  I N  H E T  O P VA N G C E N T R U M  

SOS Dolfijn is tijdens strandingen 
afhankelijk van een grote groep vrij-
willigers. Zij staan dag en nacht 
klaar om te helpen in het opvang-
centrum bij verzorging van 
gestrande dieren. Zonder deze 
gepassioneerde en trouwe groep 
mensen zou SOS Dolfijn niet kunnen 
functioneren. In deze nieuwsbrief  
aan het woord: Sanna Kok 
(vrijwilliger sinds 2000) 

      Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk als zelfstandig tolk Neder-
landse Gebarentaal en tekstschrij-
ver. 

    Wat doe je als vrijwilliger voor 
SOS Dolfijn?
Ik draai met name dagdiensten na 
strandingen. Af  en toe een avond-
dienst. Omdat ik om de hoek woon, 
in de binnenstad van Harderwijk, 
word ik ook nog wel eens gevraagd 
voor losse uurtjes en klusjes. Een 
extra paar handen bij een avondvoe-
ding, bij het schoonmaken van het 
bassin of  bij het wegen en meten 
van een dier. 

      Het leukste aan de werkzaamhe-
den vind je...
…het moment waarop we ’s och-
tends binnenkomen. Op dat moment 
van de dag hangt er nog een serene 
rust in het gebouw en zijn de dieren,
afhankelijk van hun toestand, toe 
aan hun eerste maaltijd. Het minst 
leuke aan het werk bij SOS Dolfijn 
       

V R I J W I L L I G E R  A A N  
H E T  W O O R D  

        
    

Postbus 293
3840 AG Harderwijk

Nederland

www.sosdolfijn.nl

Tel: +31 (0)341 467438
Giro 6933086

KvK 08135639
BTW NL 81.52.70.896.B.01

 

V R I J W I L L I G E R  S A N N A  

Momenteel verblijven de 
bruinvissen Jordi, Agnes en 
Anne in het opvangcentrum. 
Jordi en Agnes wonen eigenlijk 
in de Bruinvisbaai van het 
Dolfinarium. Door problemen 
met hun gezondheid zijn ze 
tijdelijk terug in het opvang-
centrum van SOS Dolfijn. Daar 
zijn ze gemakkelijker te behan-
delen, waarna ze hopelijk snel 
weer terug kunnen naar de 
Bruinvisbaai. Zoals je eerder in 
deze nieuwsbrief  hebt kunnen 
lezen, wordt er ook hard 
gewerkt aan het herstel van 
bruinvis Anne, met als doel 
haar uiteindelijk weer terug te 
kunnen brengen naar zee.

F OTO  VA N  D E  M A A N D  
Deze foto van een tuimelaardolfijn, genomen bij Tenerife, is ingestuurd 
door Everdien van de Bijl. 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 wordt jouw foto ‘foto 
van de maand’ in de volgende nieuwsbrief !
     

vind ik de dode inktvissen die 
de bruinvissen eten… iew!
 
      Wat wens je SOS Dolfijn 
toe?
Ik  wens SOS Dolfijn  veel cent-
jes, vis, medicijnen, hulp van 
o.a.   vrijwilligers,  gezelligheid,  
         zelfstandigheid,   benodigd ma-
teriaal en kennis toe!  
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