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SCHOLENACT I ES  VOOR SOS  DOLF I JN    
Het gebeurt steeds vaker dat basisscholen zelfstandig een actie op 
touw zetten om geld in te zamelen voor Stichting SOS Dolfijn en 
daar zijn we heel erg blij mee! Zo haalde basisschool de Gerenhof  in 
Zwolle met een sponsorloop meer dan tweeduizend euro op, kregen 
we een donatie van basisschool ’t Schrijverke uit Zoetermeer die via 
een Dolfinariumactie voor SOS Dolfijn geld bijeen had gebracht en 
organiseerde basisschool de Bunders uit Veghel een voorjaarsmarkt 
en een sponsorloop waarmee ze ruim veertienhonderd euro ophaal-
den. Ook via deze weg allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie 
hulp aan SOS Dolfijn! 

Jij kent vast ook wel een basisschool… Gooi er eens een lijntje uit 
om het organiseren van een activiteit ten behoeve van SOS Dolfijn 
als optie bespreekbaar te maken.
 

  
DRUKTE  D I T  JAAR  
Op walvisstrandingen.nl staat de teller van dit jaar gestrande bruinvissen al boven de 300. Daar zitten dode en levende 
dieren bij. SOS Dolfijn kreeg in 2011 naast meldingen van een gewone dolfijn en een witsnuitdolfijn al 21 berichten 
binnen van levend gestrande bruinvissen. Op zo’n moment gaat bij een aantal medewerkers van SOS Dolfijn een ‘pieper’ 
af. Medewerkers en vrijwilligers worden ingeschakeld en maken zich klaar om met de ambulance te vertrekken naar de 
strandingslocatie. Intussen wordt in het opvangcentrum alles in gereedheid gebracht voor de komst van het nieuwe 
opvangdier. Niet bij al deze dieren heeft SOS Dolfijn kunnen helpen. Soms wordt een dier door omstanders teruggezet 
in zee, of  overlijdt de strander voordat de dolfijnambulance ter plaatse is.

Het gaat erg goed 
met SIENKE. Samen 
met de bemanning 
van het schip ‘de 
Krukel’ zal op korte 
termijn een transport 
worden georgani-
seerd om haar terug 
te brengen naar zee.

Normaal is het van februari tot april een tijd met veel meldingen, maar dit jaar lijkt het hele 
jaar een ‘piek’ te zijn. Bij meldingen in de zomer gaat het vaak om bruinviskalfjes. De, soms 
nog hele jonge, dieren raken bij hun moeder vandaan en komen op het strand terecht. Niet 
altijd kan SOS Dolfijn deze jonge dieren redden. Kalfjes zijn nog afhankelijk van moedermelk 
en dat heeft het opvangcentrum niet.

In de afgelopen weken bereikten ons ook verschillende meldingen van bruinviswaarnemingen 
dicht voor de Nederlandse kust. Wanneer je een dagje naar het strand gaat is het dus 
niet zinloos om over het water te turen op zoek naar die kleine donkere rugvin… 
 

NU IN  HET  OPVANGCENTRUM 
JELSER is nog niet 
helemaal klaar voor 
zijn terugkeer naar 
zee. Zijn gezondheid 
hersteld ondertussen  
goed, maar is nog 
niet voldoende om  
het in de natuur te 
kunnen gaan redden.

Naast Sienke heeft 
ook JOLIEN laten 
zien klaar te zijn naar 
zee terug te kunnen 
keren. Ze is helemaal 
gezond, vangt haar 
eigen vis en is voor-
bereid op het lange 
transport.

ROBBIE gaat lang-
zaam de goede kant 
op, maar lijkt toch 
een ontsteking te 
hebben waarvoor hij 
antibiotica krijgt.Ook 
heeft Robbie afval in 
zijn maag wat voor 
problemen zorgt. 

JOSE. Op zondag 24 
juli strandde deze ca. 
eenjarige bruinvis in 
Katwijk. Ze maakt 
het naar omstandig-
heden goed en is de 
eerste nacht in het 
opvangcentrum al 
zelf  gaan zwemmen. 

Volg ons nu ook op Twitter: www.twitter.com/sosdolfijn
 

                    
     


