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TWEE  BRU INV ISSEN  TERUG NAAR  ZEE !  
Maandag 30 mei zijn bruinvissen Keesje en Veroniek succes-
vol teruggeplaatst in zee! 

Omdat Keesje op een ongebruikelijke plek werd gered, is de 
uitzet van deze bruinvis extra bijzonder. Op 23 februari werd 
Keesje namelijk gevonden terwijl ze vast zat in een staand-
want visnet voor het strand van Katwijk. Na drie maanden 
intensieve zorg is zij helemaal hersteld van haar verwondin-
gen. Ook werd ze in het opvangcentrum behandeld voor een 
longworminfectie.

Bruinvis Veroniek kwam een paar dagen eerder binnen bij 
het opvangcentrum. Bij stranding was zij redelijk goed door-
voed en haar herstel verliep dan ook voorspoedig. 

Het ministerie van EL&I stelde het schip ‘de Krukel’ beschik-
baar om de dieren uit te zetten. Vanaf  Lauwersoog voer het 
schip tussen de Waddeneilanden Ameland en Schier-
monnikoog door. Beide bruinvissen zijn 4 km ten noorden 
van het zeegat voorzichtig over boord geplaatst.

  

DIERVERZORGSTER  B IANCA VERTELT. . .  

Samen dachten we na over vragen als: Kan een dolfijn ruiken of  niet? Wat is het verschil tussen een vis en een walvis? 
En waar prik je bloed bij een bruinvis? Daarnaast leerden de leerlingen van alles over SOS Dolfijn en dolfijnen EHBO. 
 

De lessen waren erg geslaagd en 
de juffen stonden er versteld van 
dat de kinderen zo ademloos 
zaten te luisteren. 

Het verbaast me altijd weer hoe 
goed kinderen meeleven met de 
dieren en de natuur en dat biedt 
hoop voor de toekomst!

‘‘In zee zochten Keesje en Veroniek elkaar direct op en zwommen samen weg. We hebben ze nog een tijdje kunnen 
volgen’’, aldus Jolanda Meerbeek, hoofd van het opvangcentrum. Kees Kooimans en Leen van Duijn van het EHBZ-
netwerk die in februari betrokken waren bij de redding van Keesje, gingen mee op de boot om bij dit mooie moment 
aanwezig te kunnen zijn.

Op 26 mei ben ik op bezoek geweest bij Basisschool de Gerenhof  uit Zwolle. Zij bestaan dit jaar 30 jaar en dat vieren ze 
met het thema ‘de onderwaterwereld’! De school houdt begin juni een sponsorloop ten behoeve van Stichting SOS 
Dolfijn. Daarom heb ik de kinderen van de Gerenhof  les gegeven over SOS Dolfijn, walvisachtigen en hoe wij samen 
kunnen bijdragen aan een goede toekomst voor deze dieren. 

Bij aankomst bleek de school al helemaal in de stemming; alle ramen waren bijvoorbeeld voorzien van prachtige schilde-
ringen van allerlei zeedieren. Een dierverzorgster van SOS Dolfijn voelt zich dan al snel thuis! 

Er waren zo veel vragen dat ik lang niet alles heb kunnen 
beantwoorden. Daarom behandelen we in deze nieuwsbrief  
bij ‘Vraag en Antwoord’ twee van deze vragen.
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INT.  DAY  OF  THE  BALT IC  HARBOUR PORPOISE  VERLOS  DE  ZEE !  

        
    

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

 

VRAAG &  ANTWOORD 

In de Oostzee leeft een populatie bruinvissen die in zijn voortbe-
staan wordt bedreigd. Waarschijnlijk leven er nog ongeveer 600 
‘baltische bruinvissen’. Daarom werden in de afgelopen maand, in 
o.a. Duitsland, speciale dagen georganiseerd waarbij aandacht 
werd geschonken aan dit probleem. 

SOS Dolfijn was eind mei aanwezig op ‘The international day of  
the baltic harbour porpoise’ in Duisburg. Samen met Duisburg Zoo, 
Greenpeace en ‘Gesellschaft zur Rettung der Delphine’ gaf  SOS 
Dolfijn informatie over de gevaren die bruinvissen in bijvoorbeeld 
de Oostzee tegenkomen en die hun voortbestaan bedreigen. 

Zoals op de foto te zien is, waren zelfs de allerkleinsten zeer geïnte-
resseerd in het werk van SOS Dolfijn!

Oceanen en zeeën zijn vervuild met enorme 
hoeveelheden afval wat erg schadelijk is voor 
dieren die hier in leven. Ook stranden liggen vol 
met materiaal dat er niet thuis hoort, vaak gaat 
het hierbij om plastic. Wanneer iedereen een 
beetje afval van het strand zou meenemen, 
zouden onze stranden een stuk schoner zijn. In 
Nederland zijn er mensen die zich hiervoor 
inzetten.

Doe mee, verlos de zee! is een initiatief  dat 
mensen wil inspireren, enthousiasmeren en 
mobiliseren om samen de kust schoon te 
maken. 

Om dit te bereiken willen ze – in samenwerking 
met lokale kustbeherende instanties (o.a. 
Natuurmonumenten en gemeentes) – bij 
strandopgangen mooie houten bakken plaatsen 
die uitnodigen tot meedoen! Waar (nog) geen 
bakken staan beginnen ze zelf  zeeafvalbergen 
en dit initiatief  nodigt je uit hieraan mee te 
bouwen of  zelfs zelf  een berg te beginnen!

STICHING DE NOORDZEE ‘MYBEACH’ ACTIE
Op woensdag 8 juni, tijdens Wereld Oceanen 
Dag, lanceert Stichting de Noordzee MyBeach 
in Noordwijk. Ze roepen zoveel mogelijk 
mensen op om met vrienden, kinderen en 
honden naar het strand te komen. Een MyBeach 
is een gedeelte van het strand gemarkeerd met 
opvallende elementen, waar de bezoeker zelf  
afval opruimt. Net als praten in een stilte coupé 
is afval achterlaten op een MyBeach not done. 
Bedenker van het concept in Den Haag is 
Siu-Siu Ha en het heet nu MyBeach, Do It 
Yourself ! Morgen dus nog geen plannen? Com-
bineer een dagje uitwaaien op het strand met 
hulp aan de natuur… Help mee in Noordwijk!

Waarom deze initiatieven? De cijfers:
   Gemiddeld 450 afval items per 100 meter strand

   1,5 miljoen afval items over gehele Nederlandse kust

   Duizenden zeedieren raken verst(r)ikt in afval en verdrin-   

   ken

   Minimaal 5 grote plastic soeps (verzamelplek voor 

   drijvend afval) in de oceanen

   Kosten schoonmaak laatste 10 jaar met 37% omhoog; nu 

   per grote strandgemeente bijna 1 miljoen euro per jaar

SOS Dolfijn is enthousiast over deze initiatie-
ven! Neem een kijkje op de websites: 
www.verlosdezee.nl en www.noordzee.nl. 

Vraag: Hoe lang kan een walvis 
onder water blijven? Antwoord: Er 
zijn heel veel verschillende soorten walvis-
sen en hoe lang ze hun adem in kunnen 
houden, verschilt heel sterk per soort. 
Walvissen die niet zo heel diep naar voed-
sel zoeken, blijven maximaal tien tot twin-
tig minuten onder water. Potvissen, die 
twee kilometer diep duiken, kunnen hun 
adem tot wel twee uur inhouden! 

Vraag? info@sosdolfijn.nl

Vraag: Hoeveel eet een bruinvis? Antwoord: Bruinvissen 
verbruiken heel veel energie. Een gezonde bruinvis eet per dag 
ongeveer 7% van zijn lichaamsgewicht. Een dier van 50 kilo eet per 
dag dus gemiddeld 4 kilo vis.
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