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Wil jij iets weten over bruinvissen 
of  over SOS Dolfijn? Stuur een mailtje 

met jouw vraag naar info@sosdolfijn.nl en wie 

weet staat het antwoord in de volgende nieuws-

brief !

VRAAG & ANTWOORD

brief
    u i t gave  nummer  3 ,  f e b r ua r i  2011

Nieuws

2 Verzorging van  een  
bruinvis in een bijbassin van 
dolfijnenverblijf  de Koepel.

EEN  STUKJE  H ISTOR IE
Jaren geleden werden bruinvissen na herstel in het opvangcentrum 
nog wel eens met een helikopter of  kleine boot vanaf  het strand 
teruggebracht naar zee. Tegenwoordig werkt Stichting SOS Dolfijn  
samen met de bemanning van ‘de Krukel’, een boot van het minis-
terie van EL&I. Door de jarenlange samenwerking verloopt dit 
proces zeer soepel. Alle betrokkenen weten precies wat er komt 
kijken bij het transport en het terugplaatsen in de natuur van opge-
vangen bruinvissen. 

De afgelopen tien jaar zijn elk jaar minstens twee bruinvissen terug-
gebracht naar zee, in 2006 zelfs vijf ! In de jaren 70, 80 en 90 was dit 
nog hoogst uitzonderlijk: in dertig jaar zijn toen in totaal elf  bruin-
vissen uitgezet. Dit grote verschil heeft twee oorzaken: allereerst 
spoelen de laatste vijftien jaar steeds meer bruinvissen aan. Dit 
komt voornamelijk doordat bruinvissen, in tegenstelling tot enkele 
decennia geleden, steeds meer voor de Nederlandse kust voorko-
men. Ten tweede kunnen steeds meer dieren succesvol worden 
gerehabiliteerd. Tussen 1970 en 1995 overleefde twintig procent 
van gestrande dieren. Na 2000 is dit percentage verdubbeld met 
een overlevingspercentage van rond de veertig procent. De afgelo-
pen jaren lag het slagingspercentage zelfs boven de vijftig procent. 
Daarmee behoort SOS Dolfijn tot de meest succesvolle rehabilita-
tiecentra voor walvisachtigen ter wereld! En dat is best iets om trots 
op te zijn. 

FOTO’S  U I T  DE  OUDE  DOOS  

6 Een verzwakte bruinvis 
wordt ter ondersteuning  tijde-
lijk in een drijfmatje gelegd.  

1 Vervoer van  een  bruin-
vis per helicopter. 

8 Twee gestrande witsnuit-
dolfijnen worden ondersteund 
door vrijwilligers.

5 Begeleiding in het water 
van een gestreepte dolfijn, 
gestrand in Frankrijk. 

7 Omdat deze bruinvis nog 
geen hele vis eet, wordt vispap  
toegediend via een sonde. 

4 Het opvangcentrum in 
aanbouw in 1990.

3  Per rubberboot terug 
naar zee. Het ‘wit’ op de dieren 
is zinkzalf  tegen uitdroging. 
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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 

NU IN  HET  OPVANGCENTRUM
Dinsdag 25 januari j.l. was een drukke dag voor SOS Dolfijn. Vrij snel achter 
elkaar kwamen maar liefst twee meldingen van levend gestrande bruinvissen 
binnen. De eerste melding kwam van Ecomare op Texel, de tweede van de 
dierenambulance in Den Haag. 

Twee teams van SOS Dolfijn gingen op weg met de dolfijnambulance en speci-
ale uitrusting om de dieren op te halen. De bruinvis die op het strand van Den 
Haag was gevonden, overleed voordat experts van SOS Dolfijn ter plaatse 
waren. Het diertje dat op Texel strandde werd door  medewerkers van Ecomare 
naar Den Oever gebracht en daar overgedragen aan SOS Dolfijn. 

Inmiddels wordt de jonge Texelse bruinvis verzorgd in het opvangcentrum. Ze 
zwom al snel zelfstandig en heeft de eerste week goed doorstaan. De verwach-
tingen voor het herstel van de bruinvis, die door de vinders Sienke is genoemd, 
zijn tot nu toe hoopgevend.  

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 én je 
steentje bijdragen om 
bruinvissen en dolfijnen in 
de natuur te beschermen? 
Hieronder een greep uit de 
mogelijkheden:

Particulieren:

           

 Bedrijven & organisaties:

Lees op  www.sosdolfijn.nl 
meer over bovenstaande 
mogelijkheden!

       

HELP  MEE !  

Bedenk  j e  e igen  
ac t i e

        
    

Postbus 293
3840 AG Harderwijk

Nederland

www.sosdolfijn.nl

Tel: +31 (0)341 467438
Giro 6933086

KvK 08135639
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Ook bruinvis Anne, die in december het opvangcentrum werd binnengebracht, 
maakt het naar omstandigheden goed. De eerste dagen had Anne moeite met 
zwemmen. Maar na drie dagen ondersteuning door vrijwilligers, kon ze zich 
weer helemaal zelf  drijvende houden. Ook haar bloedwaarden waren goed. 
Vanaf  dat moment heeft Anne alleen maar verbetering laten zien. Uit een bron-
choscopie (bekijken van de luchtwegen) bleek dat Anne last had van longwor-
men, iets wat we vaak zien bij gestrande bruinvissen. Ze is hiervoor behandeld 
en lijkt de behandeling tot nu toe goed doorgekomen te zijn. Haar lichaamsge-
wicht neemt mooi toe en haar hoestbuien zijn afgenomen. Binnenkort krijgt 
Anne nogmaals een bronchoscopie om haar longen, na de behandeling, 
opnieuw te beoordelen. 

Lever  j e  ge -
br u ik te  mob ie l  
in

Doneer  j e  VVV 
cadeaubon

Wor d  v r iend

He lp  in  na tur a

P laa ts  een  
banner

BRU INV IS  S I ENKE 
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