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Toen ik zondagnacht 5 december in één van de opvangbassins stond, realiseerde ik me weer eens wat een bijzonder werk 
wordt gedaan bij SOS Dolfijn. Het is 02.00 uur ’s nachts en ik loop door het water en ondersteun een kleine dolfijn. De 
jonge witsnuitdolfijn, die Emma is genoemd, is erg mager. Ze heeft haar ogen dichtgeknepen. Een dag eerder zwom ze 
nog in zee en nu is ze afhankelijk van onze hulp. Vrijwilligers zijn direct gekomen voor de avond- en nachtdienst, ondanks 
dat ze de volgende dag om 08.00 uur op hun werk moeten zijn of  om 09.00 uur in de collegebanken zitten. Allemaal om 
een dolfijn in nood een kans te geven.

Maandag hebben we besloten om Emma in te laten slapen. Een moeilijke beslissing. Maar ook dat hoort bij de opvang 
van dieren. Wanneer er geen uitzicht is op herstel of  een terugkeer naar zee is dat soms een keuze die gemaakt moet 
worden. 

2011 is een jaar met ups en downs geweest. Het overlijden van Robbie vorige week was erg triest, evenals het overlijden 
van een aantal niet uitzetbare bruinvissen die in de Bruinvisbaai van het Dolfinarium verbleven. Maar Sienke, Anne, 
Keesje, Jelser en Veroniek zijn teruggebracht naar zee. En we hebben een enorm enthousiaste groep mensen die zich niet 
alleen inzet voor het letterlijk redden van gestrande dieren, maar zich ook zorgen maakt over de leefomgeving van de 
dolfijnen. Dat herinnert me aan wat ik vorig jaar december schreef  voor de eerste nieuwsbrief  van SOS Dolfijn: ’SOS 
Dolfijn wil niet alleen de dieren die in nood op de kust komen helpen, maar wil op allerlei manieren bijdragen aan een 
betere natuur’. Zo zijn er ook leuke scholenprojecten geweest waarbij we kinderen hebben kunnen vertellen over de 
prachtige dieren die voor onze eigen kust leven en over de gevaren, veroorzaakt door de mens, die ze tegenkomen in zee. 
En er is wetenschappelijk onderzoek geweest naar ziektes en gifstoffen in bruinvissen en het gehoor van deze bijzondere 
dieren.

Ons goede voornemen voor 2012 is om ons onverminderd in te zetten voor een tweede kans voor bruinvissen en dolfij-
nen in nood en te vechten voor een betere, schonere en veiligere zee. Een kleine terugblik op 2011 vind je op de volgende 
pagina. Fijne feestdagen!
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EEN  VEELBEWOGEN JAAR  

Maandag 12 december overleed witsnuitdolfijn Robbie. Hij kwam in juni bij SOS Dolfijn binnen nadat hij was gestrand op 
Ameland. De reden van zijn overlijden is nog niet bekend en sectie en verdere onderzoeken zullen wellicht meer duidelijk-
heid geven. Het overlijden van Robbie komt hard aan bij de medewerkers en vrijwilligers van SOS Dolfijn. Tijdens de eerste 
weken is dag en nacht gezorgd voor het dier en ook de afgelopen maanden is er alles aan gedaan om de dolfijn weer hele-
maal beter te krijgen. Afgelopen maand werd Robbie naar een ruimer buitenbassin gebracht. Dit was een volgende stap op 
weg naar zijn herstel en een mogelijke terugkeer naar de natuur. De afgelopen weken werd een begin gemaakt met de voor-
bereidingen voor zijn uitzet. Helaas heeft Robbie het niet gehaald.

WITSNUITDOLF I JNEN  ROBB IE  EN  EMMA 

beslissing om een dier in te laten slapen is nooit makkelijk maar soms 
is die beslissing wel de beste optie. Emma was lichamelijk in een 
slechte conditie, sterk vermagerd en haar immuunsysteem leek stil te 
liggen. Haar kansen op herstel waren nihil. Bovendien is het vrijwel 
zeker dat Emma nog afhankelijk was van haar moeder. Dergelijke 
jonge dieren kunnen uiteindelijk niet teruggebracht worden naar zee. 

Witsnuitdolfijnen worden vaker waargenomen in de Noordzee. Maar 
een stranding van een levend dier is een bijzondere gebeurtenis. 
Dit jaar maakte SOS Dolfijn dat dus twee keer mee. 

Een week eerder op maandag overleed in het opvangcentrum witsnuitdolfijn Emma. Dit jonge 
dier strandde de dag ervoor bij Den Helder. Door de slechte gezondheidssituatie en de mini-
male kans op terugkeer naar de natuur is besloten om de kleine dolfijn in te laten slapen. De 
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