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‘UITDAGINGEN’

door Eligius Everaarts, Directeur Stichting SOS Dolfijn

2012 Zit er alweer bijna op. Het was een bijzonder jaar voor SOS Dolfijn met als hoogtepunt natuurlijk de momenten dat
dieren volledig herstelden en terug konden naar de natuur. Zes bruinvissen zijn in 2012 teruggebracht naar zee! Dit is
een fantastisch resultaat van het harde werken en de inzet van alle vrijwilligers. Daar tegenover hebben we ook patiënten
verzorgd die ernstige medische problemen hadden waardoor we ze niet hebben kunnen redden. Vaak blijkt achteraf pas
hoe ziek een dier is geweest. Wat dat betreft is elk dier dat strandt en in het opvangcentrum wordt opgevangen, een grote
uitdaging. Vooral de eerste etmalen zijn (in)spannend. We willen zo snel mogelijk een juiste diagnose en behandelwijze
vaststellen. Af en toe moeten lange nachten worden doorgegaan om na twintig uur hard werken eindelijk het bed op te
kunnen zoeken. Maar de dagen dat we onderweg gaan met dieren die zijn hersteld, maken alles goed!
Een grote uitdaging waar we deze maand voor staan is de rehabilitatie van de bruinvissen Renske en Desiree die in de
afgelopen weken zijn opgevangen. Beide vrouwtjes zijn namelijk zwanger! Een uitzonderlijke situatie in het opvangcentrum. Bij zwangere bruinvissen is er extra druk om de dieren zo spoedig mogelijk terug te brengen naar zee, voordat de
zwangerschap in een te ver stadium komt. Allereerst zullen beide dieren echter beter moeten worden. Een spannende
situatie dus!
Wanneer je (beschermde) dieren wil opvangen in Nederland moet daar door het ministerie een ontheffing voor worden
verleend. Tot 2012 werd het opvangwerk bij SOS Dolfijn gedaan onder een ontheffing die was verleend aan het Dolfinarium. Sinds dit jaar staat de ontheffing voor de opvang van tandwalvissen echter op naam van Stichting SOS Dolfijn! De
afgelopen jaren is de stichting steeds onafhankelijker geworden en het verkrijgen van deze ontheffing was één van de
laatste stappen om geheel zelfstandig te functioneren. Dit brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. SOS
Dolfijn is de enige organisatie in Nederland die zorg draagt voor de opvang van dolfijnachtigen. We willen dan ook dag
en nacht, het hele jaar door, klaar staan om dieren in nood de beste hulp te kunnen bieden. Een goede samenwerking
met het Dolfinarium blijft daarbij natuurlijk belangrijk. Zo heeft SOS Dolfijn geen eigen dierenartsen in dienst, maar kan
gebruik worden gemaakt van de artsen van het Dolfinarium die essentiële ervaringen en expertise meebrengen.
We hebben de afgelopen maanden gemerkt dat de opvang van dolfijnen erg onder de aandacht staat. Dit heeft zeker te
maken met de opvang en rehabilitatie van orka Morgan door het Dolfinarium, wat de afgelopen jaren veel in het nieuws
is geweest. Een aantal organisaties die actie voert tegen het Dolfinarium en de beslissingen omtrent Morgan, heeft een
bezwaar ingediend tegen het verlenen van de opvangontheffing aan SOS Dolfijn. We betreuren uiteraard dat mensen
onze goede bedoelingen, goede werkwijze en expertise in twijfel trekken. Er heeft ondertussen een hoorzitting plaatsgevonden en we hopen en verwachten dat in goed overleg voor iedereen duidelijk wordt dat we allemaal één doel hebben:
dieren in nood helpen op de best mogelijke manier en een bijdrage leveren aan natuurbescherming.
Een andere uitdaging wanneer je op eigen benen staat, is zorgen voor genoeg inkomsten. Inzet van vrijwilligers en
mensen die ons op welke manier dan ook willen steunen, zijn van groot belang. SOS Dolfijn is geen onderneming die een
product heeft dat verkocht kan worden. Daarom zijn donaties, giften en sponsoring noodzakelijk. We zullen de komende
jaren hard moeten werken om onze fondsenwerving te vergroten. Om genoeg middelen te hebben om door te gaan met
het bijzondere werk dat we doen. Om dieren in nood op het strand nog beter te kunnen helpen en om onze educatieve
activiteiten te vergroten. We willen mensen, en vooral kinderen, kennis laten maken met de bijzondere dieren die wij
opvangen en ze bewust maken van de grote bedreigingen die deze dieren in zee tegenkomen. Op naar een mooi 2013!
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RELATIEAVOND

NU IN HET OPVANGCENTRUM
Gerhard en Berend zijn twee bruinvissen die in 2012 zijn opgevangen, na een
stranding op de Duitse Waddeneilanden, en nog steeds in het opvangcentrum
verblijven. Beide dieren zijn ondertussen ‘niet uitzetbaar’ verklaard. Dit betekent dat de dieren niet voldoen aan de criteria die bepalen of een dier overlevingskans heeft wanneer het terug wordt geplaatst in zee.

Op woensdag 28 november
organiseerden we een ontmoetingsavond voor onze sponsoren
en vrijwilligers. Een speciale
avond om onze waardering te
uiten naar al deze mensen die
ons werk op verschillende
manieren mogelijk maken.
Tijdens de avond heeft Eligius
Everaarts de gasten bijgepraat
over SOS Dolfijn, de uitdagingen
waar we tegenaan lopen, de
successen van 2012, etc. In deze
nieuwsbrief lees je hier ook over
op de eerste pagina.
Een rondleiding langs het
opvangcentrum was ook onderdeel van het programma en een
kijkje bij de Vogelexpositie die in
de naastgelegen ruimte plaatsvond. De achtergrondmuziek
werd verzorgd door de Harderwijker zangeres Verona Keizer.
We kijken terug op een zeer
geslaagde en gezellige avond!

Voor werknemers en vrijwilligers voelt dit enigszins als een teleurstelling.
Beide dieren waren ten tijde van de stranding nog erg jong. Waarschijnlijk
waren ze tot het moment van stranding nog (deels) afhankelijk van de moeder.
Gerhard heeft tijdens het aanbieden van levende vis geen enkele vorm van
jachtgedrag vertoond. Hij zwom zelfs hard weg voor de levende vis in het
bassin. Zelf na vele malen aanbieden van de vis, heeft Gerhard nog geen enkele
keer gejaagd of gevangen. In dergelijke gevallen is de kans uiterst groot dat het
dier in zee niet voor zichzelf kan en zal zorgen en dus zal verhongeren.
Ook bruinvis Berend vertoonde de eerste keren geen jaaggedrag. Daarnaast
heeft Berend meerdere chronische gezondheidsproblemen. Door pikwonden
heeft hij een verwonding aan zijn blaasgat opgelopen die niet helemaal is
hersteld. Er is sprake van een blijvend gaatje in het afsluitbare blaasgat. De
verzorgers van het opvangcentrum noemen hem wel ‘een kneusje’. Dat is ook
te merken aan steeds terugkerende klachten als huidproblemen en longproblemen. Voor Gerhard en Berend wordt een passende tweede opvang verzorgd.
Momenteel verblijven niet uitzetbaren bruinvissen op het Dolfinarium, bij
Ecomare op Texel en bij Seamarco in Zeeland, een onderzoeksinstelling die in
opdracht van het ministerie van EL&I waardevol wetenschappelijk onderzoek
doet naar het gehoor bij zeedieren. Als we weten wat de tweede opvanglocatie
van Gerhard en Berend wordt, zullen we dat zeker vermelden op onze website
en in de nieuwsbrief.
Bruinvissen Renske en Desiree zijn nog maar relatief kort in de opvang. Zoals
op de eerste pagina al staat vermeld zijn beide dieren zwanger en dat vraagt
natuurlijk passende zorg. Ook weten we al dat Renske een longworminfectie
heeft en oogproblemen. We zullen er alles aan doen om de dieren beter te
maken zodat zij en hun jongen in zee verder kunnen leven.

< BINNENKOMST
ZWANGERE DESIREE
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A FISH NAMED FRED

BULTRUGGEN VOOR KUST NL

Een poosje geleden berichtten
we er al een keer over: A Fish
Named Fred. AFNF is fris, jong
en kleurrijk! Via via kwamen we
in contact met dit unieke modemerk. De collecties vallen op
door de kleurrijke frisse aanpak
met veel oog voor details.

In het eerste weekend van december waren er heel wat waarnemingen van
twee bultruggen voor de Nederlandse kust. Ook een aantal mensen van ons
eigen team reden naar Egmond aan Zee en Bakkum in de hoop de bultruggen
te zien. Onderstaande foto’s zijn van Marcel Antons. Op de eerste foto zie je
duidelijk twee blows en op de tweede zie je ook de rug van een dier met veel
meeuwen erbij. De foto’s geven een goed beeld van hoe het voor alle spotters
te zien was.
De laatste jaren zijn er vaker bultruggen voor de Nederlandse kust waargenomen. Toch blijft het heel bijzonder. Zulke grote dieren zijn niet vaak in de, voor
hen toch wel, ondiepe Noordzee. Zo werd de diepte van het stuk waar de
bultruggen in dit geval werden waargenomen, geschat op slechts zeven meter!

Eigenaar van AFNF, Rob Schalker, raakte enthousiast over
Stichting SOS Dolfijn en we
besloten samen leuke dingen te
doen. Zo waren het opvangcentrum en het nabijgelegen strand
in de zomer het decor voor een
shoot en film van de AFNF 2013
zomercollectie. Ook consumenten die AFNF items kopen steunen stichting SOS Dolfijn doordat van elk verkocht item een
euro naar SOS gaat.
AFNF is in heel Nederland te
koop bij in totaal zo’n 60 retailers. Kijk op:
www.afishnamedfred.com voor
meer informatie. We zullen je
ook via onze kanalen op de
hoogte houden van de samenwerking tussen AFNF en SOS
Dolfijn.

UITNODIGING BRUINVISFORUM NIOZ TEXEL
Van één van onze trouwe vrijwilligers kregen we de volgende uitnodiging die
we graag in onze nieuwsbrief onder je aandacht brengen:
Op woensdag 30 januari wordt op het NIOZ Texel het ‘Harbour Porpoise
Forum’ (HPF) gehouden. Deze dag staat in het teken van bruinvisonderzoek,
gedreven door nieuwsgierigheid, passie en enthousiasme. Sprekers uit binnenen buitenland vertellen over hun werk en geven hun visie op toekomstig onderzoek. Naast de presentaties is er ruim de tijd voor gesprek en inbreng van alle
aanwezigen. Het HPF is open toegankelijk voor iedereen en voor aanwezigheid
wordt een bijdrage van € 20,- gevraagd (€ 10,- voor studenten), dit is inclusief
lunch.
Meld je nu aan via:
harbourporpoiseforum@gmail.com
Vermeld in de onderwerpregel ‘Aanmelding HPF’
en je achternaam. Dan ontvang je binnenkort meer
informatie over het programma.
Het HPF wordt georganiseerd door:
Jeroen Hoekendijk en Marije Siemensma.
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