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EERSTE NIEUWSBRIEF EEN FEIT
Beste lezer,
Het is 43 jaar geleden dat de eerste bruinvis, die levend was gevonden
op het Nederlandse strand, naar Harderwijk werd gebracht. In die
jaren werden de dieren nog achter in de kofferbak naar het Dolfinarium vervoerd en werden ze tussen de bedrijven door verzorgd in de
dolfijnenbassins. De eerste bruinvis die volledig is gerehabiliteerd en
teruggebracht naar zee, droeg de naam Kwinkwanker. Dat was in
1981.
Er is ondertussen veel veranderd. In 1991 is een specialistisch
opvangcentrum gebouwd. Er is een professionele organisatie
ontstaan die gerenommeerd is om de kennis en ervaring op het
gebied van bruinvissenopvang. Ook andere kleine walvisachtigen zijn
opgevangen in het opvangcentrum van Harderwijk, zoals gestreepte
dolfijnen en witsnuitdolfijnen. Dieren komen niet alleen uit Nederland. Bruinvissen en dolfijnen in nood uit Frankrijk, België en Duitsland, worden ook naar Harderwijk gebracht.
De opvangorganisatie is zes jaar geleden overgegaan van een afdeling
van het Dolfinarium naar een onafhankelijke stichting: SOS Dolfijn
was geboren. 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. Bij al deze ontwikkelingen hoort uiteraard deze eerste
versie van de SOS Dolfijn nieuwsbrief. We willen op deze manier alle
donateurs en belangstellenden op de hoogte houden van al het goede
werk dat wordt gedaan bij SOS Dolfijn. Veel leesplezier!

VRAAG & ANTWOORD
Vraag van Sharon Meedendorp, 8 jaar oud uit

Waarom spoelt er weleens
een bruinvis aan op het strand?
Vlissingen:

Antwoord: Een bruinvis komt nooit zomaar op
de kust terecht. Het kan zijn dat het dier gewond,
ziek of verzwakt is of dat een jong zijn moeder is
kwijtgeraakt. Ook kan de mens een rol spelen,
bijvoorbeeld door vervuiling van de zee of doordat dieren in visnetten terechtkomen.
Stel ook in de nieuwsbrief je vraag aan SOS
Dolfijn! Stuur hem op naar info@sosdolfijn.nl

Eligius Everaarts
Directeur Stichting SOS Dolfijn

WAT G E B E U R T E R M E T E E N G E S T R A N D E B R U I N V I S ?
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Een aantal keer per jaar spoelt er
een levende bruinvis aan op het
strand. Medewerkers van Stichting
SOS Dolfijn halen de bruinvis op met
de dolfijnambulance en brengen hem
zo snel mogelijk naar het opvangcentrum in Harderwijk.
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In het opvangcentrum wordt de
bruinvis onderzocht. Vervolgens
wordt er een behandelplan opgesteld.
Vaak is de bruinvis zo verzwakt dat hij
24 uur per dag ondersteund wordt in
het water. Het dier krijgt de juiste
medicatie en voeding.
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Wanneer de bruinvis weer helemaal sterk en gezond is en weer zelf
kan jagen op levende vis, wordt de
terugreis naar de natuur voorbereid.
Op zee breekt het moment aan waar
alle medewerkers en vrijwilligers
wekenlang naar toe hebben gewerkt.
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S T I LT E V O O R
DE STORM?
De afgelopen jaren waren
het altijd de wintermaanden die extra drukte voor
SOS Dolfijn opleverden.
Vooral in de maanden
februari en maart moest er
vaak uitgerukt worden na
een melding van een
levende bruinvis op het
strand. Het hoogtepunt was
2006, toen twaalf dieren
werden opgevangen tussen
9 februari en 14 maart. Een
dergelijke drukte is uitzonderlijk.
Tijdens de wintermaanden
worden veel bruinvissen
waargenomen
voor
de
Nederlandse kust. De reden
dat de dieren juist in deze
periode door de Nederlandse Noordzee trekken, is
nog niet helemaal duidelijk,
maar heeft waarschijnlijk
met de aanwezigheid van
prooivissen (voedsel) te
maken. Samen met het
slechte weer is dit één van
de belangrijkste factoren
van het hogere aantal strandingen in de winter.
Toch kunnen bruinvissen
en dolfijnen het hele jaar
door levend op het strand
terechtkomen. Het rescueteam van SOS Dolfijn moet
altijd 24 uur per dag klaar
staan om zo snel mogelijk
op weg te kunnen gaan na
een strandingsmelding.
Het is nu al een aantal
maanden rustig in het
opvangcentrum. Wellicht
de stilte voor de (winter)storm?

N U I N H E T O P VA N G C E N T R U M
Bruinvis Agnes is een volwassen vrouwtjesbruinvis die
begin 2006 is gestrand en opgevangen door SOS Dolfijn.
Ze heeft waarschijnlijk vastgezeten in vissersnetten
waarbij haar ogen ernstig beschadigd zijn. Ze is zelfs
blind geraakt aan één oog en kon daardoor helaas niet
worden teruggebracht naar zee. Agnes verblijft normaal
gesproken in de Bruinvisbaai van het Dolfinarium.
Omdat Agnes momenteel kampt met gezondheidsproblemen is ervoor gekozen haar weer tijdelijk in het
opvangcentrum te verzorgen.

F O T O VA N D E M A A N D : M O R G A N
SOS Dolfijn ondersteunt het Dolfinarium bij de zorg voor orka Morgan. De jonge
vrouwtjesorka wordt sinds eind juni opgevangen door het Dolfinarium, nadat ze
ernstig vermagerd en verzwakt in de Waddenzee was aangetroffen. Wil je meer
weten over de toestand van Morgan? Kijk dan op de website van het Dolfinarium:
www.dolfinarium.nl
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
wordt jouw foto ‘foto van de maand’ in de volgende nieuwsbrief!

JOUW GEBRUIKTE GSM KAN ONS
HELPEN!
Heb jij ook nog ergens een gebruikte mobiele telefoon
liggen waar je niks meer mee doet? Wij ontvangen
hem graag! Voor ieder ingeleverd mobieltje ontvangt
SOS Dolfijn namelijk een geldbedrag dat ten goede
komt aan het opvangwerk. Bovendien spaar je hiermee
het milieu. Het inleveren is eenvoudig en kost je niets.
Postbus 293
Je kunt gebruikte mobiele telefoons inleveren bij de
3840
AG
Harderwijk
receptie van het Dolfinarium.
Nederland
Stuur de telefoon op in een stevige envelop of doos
www.sosdolfijn.nl
naar: Recell, o.v.v. SOS Dolfijn, Antwoordnr. 91108,
3009 WB, Rotterdam (postzegel niet nodig).
Tel: +31 (0)341 467438
Giro 6933086
KvK 08135639
BTW NL 81.52.70.896.B.01
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