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TIÓ, HET KERSTKINDJE
Dit is Tió. Op eerste kerstdag kroop ze de openbare weg op bij Den Helder,
opgeschrikt door de vele wandelaars in de buurt. In overleg met de lokale
EHBZ is ze naar Pieterburen gebracht: onze eerste huiler van deze winter.
Ook dit jaar hebben met onze voorlichtingscampagnes ons best gedaan
om onnodige opvang te voorkomen. Het weer hadden we echter niet in de
hand. De kerststorm zorgde er samen met de hoge waterstand voor dat
veel pups van de zandbanken afspoelden. Daardoor raakten velen van hen
hun moeder kwijt. In korte tijd zijn er inmiddels bijna 30 zeehondenpups
bij ons in de opvang. Alleen dankzij uw steun kunnen we deze dieren een
tweede kans geven!

Zeehondenverzorgster Liselotte werkt al weer 11 jaar in Pieterburen en een aantal van u zullen haar dan ook herkennen.
Liselotte is een echte zeehondenexpert en ze fotografeert haar geliefde dieren graag. Ze kent de dieren ook stuk voor stuk
en weet altijd bijzondere verhalen over ze te vertellen. Deze verhalen deelt ze graag met u.

Liselotte

Zeehonden en gekke gewoontes
Dat zeehonden mooie dieren zijn weten we allemaal en dat
ze hard kunnen bijten weten de meesten ook wel. Dat deze
dieren heel verschillende karakters en gewoontes hebben
beseft niet iedereen. Wanneer je met zeehonden werkt
kom je daar al heel snel achter en dat is soms erg leuk om
te zien!
Ella
		
		
		
		
		
		
		

Lando
Lando was een echte levensgenieter! Hij zocht hij altijd
een gemakkelijk randje op om met zijn kopje op te liggen.
Soms lag hij op deze manier lekker te slapen en soms keek
hij belangstellend naar de bezoekers. Inmiddels is Lando
vrijgelaten en heeft hij vast een hoopje zand gevonden om
zijn mooie snoetje op te leggen!

Gewone zeehond Ella wilde meestal
niet uit bad komen, ook niet toen ze
naar buiten mocht verhuizen. “Dan
laten we het badje leeglopen en dan
vangen we haar in het bad” dachten
wij. Stonden wij even raar te kijken
toen het bad leeg was en Ella nog
steeds op de bodem van het bad zat!

“verschillende karakters
en gewoontes”
Gemini
Gemini kwam als huiler bij ons binnen en vanaf de eerste
dag sabbelde hij graag op zijn eigen heupje. Toen hij een
quarantaine-maatje kreeg probeerde hij even zijn vriendje
uit maar toch hield zijn eigen heup de voorkeur. Later
lag hij nog steeds graag in een dubbelgevouwen positie,
vooral wanneer er achter hem iets gebeurde. Dat was
natuurlijk ook veel gemakkelijker dan zich helemaal om te
draaien!

Grata
Kleine Grata zag je altijd sabbelen aan één van de
hekjes. Dit was voor ons en de bezoekers een
vermakelijk gezicht. Ook al zag ze er schattig uit,
Grata was een pittige dame en ze heeft regelmatig
een verzorger gebeten!

WIST U DAT u met het puppy programma
tweemaal per jaar een huiler kunt helpen?
Meer op www.zeehondencentrum.nl/
hoe-kan-ik-helpen/puppy-programma

EHBZ Vlieland: zeehondje Jip

De eerste Grijze zeehond die we deze winter opvingen was
Jip. Een jong mannetje dat vroeg in november al geboren
was, vermoedelijk in de buurt van Engeland. Na het
afspenen is hij de Noordzee overgestoken en kwam op de
zuidkant van Vlieland aan land, uitgeput en flink wat kilo’s
lichter.

Diezelfde dag is Jip naar Pieterburen overgebracht, waar
zijn wondjes zijn behandeld. Jip mag nu aansterken tot het
moment dat hij weer terug kan naar zee!

Onze EHBZ-er (Eerste Hulp Bij Zeehonden) op Vlieland,
Willem, had hem al snel in het vizier en begon met observeren. Telkens als er mensen in de buurt kwamen ging Jip
het water in om op een rustig moment weer zijn plekje tussen de steigerpalen van de steiger van de boot naar Texel
op te zoeken. Geen goede plek voor een zeehond wist onze
Willem. Ook hadden de meeuwen intussen het jonge dier
ontdekt en een verzwakte zeehond kan zich op het land
slecht verdedigen tegen de pikkende meeuwen. Jip had al
wat pikwondjes in zijn achterflap en Willem besloot daarop
dat Jip daar niet langer kon blijven.

		

Voor een schone zee...

Een schone zee is voor mens en dier van levensbelang.
Daarom breiden we het assortiment in onze winkel zoveel
mogelijk uit met duurzame producten. Op DelfSail 2016 introduceerden we de bio-cotton t-shirts met illustraties van
Sanne Hendrickx in het Save our Seas thema. Inmiddels
hebben we ook Bureo skateboards in onze winkel. Deze
boards zijn gemaakt van geryclede visnetten en zijn enorm
populair. In één skateboard wordt ongeveer 3 vierkante
meter visnet verwerkt.
De laatste aanvulling op ons assortiment komt van Greentoys. Zij maken duurzaam speelgoed van gerecyclede
plastic melkflessen. Hun speelgoed wordt zorgvuldig
ontwikkeld met veel aandacht voor veiligheid en altijd met
duurzame grondstoffen. Inmiddels hebben zij al meer dan
46 miljoen plastic flessen kunnen omzetten in speelgoed!
Deze producten zijn in onze winkel in Pieterburen verkrijgbaar en steeds meer via onze website.

Freya, het meest recente
nettenslachtoffer dat we
hebben opgevangen.

Zadelrob Summer in Zeehondencentrum Pieterburen (2016)
foto: John o’ Connor

Unieke samenwerking

tussen Universiteit Groningen en Zeehondencentrum Pieterburen
Door: Sander van Dijk, bioloog
Wetenschappelijk onderzoek heeft altijd een belangrijke
rol gespeeld bij het werk van het Zeehondencentrum. De
ontwikkelingen die we nu doormaken zijn echter wel heel
bijzonder. Wat maakt wetenschappelijk onderzoek nou
eigenlijk zo belangrijk voor ons? Eigenlijk is het antwoord
simpel: omdat we juist door middel van wetenschappelijk
onderzoek leren hoe we ons het beste voor de zeehond
kunnen inzetten. Zo onderzoeken we de beste behandelmethode, welke virussen er rond gaan in de populatie en
hoe zeehonden zich in het wild gedragen zodat we kunnen
achterhalen wanneer ze echt in nood zijn. Deze onderzoeken zijn voor universiteiten en onderzoeksinstituten
interessant en zij dragen daarom ook het leeuwendeel
van de kosten voor deze onderzoeken.
In 2016 hebben we onze samenwerking met verschillende
instituten van Universiteit Groningen geïntensiveerd. Zo
doet onze dierenarts Ana haar promotieonderzoek in
nauwe samenwerking met het Universitair Medisch
Centrum Groningen. Ana onderzoekt of de resistente
bacteriën waar wij mensen last van kunnen hebben
ook in zeehonden terug te vinden zijn. Dit wordt
het zogenaamde “one health” (één gezondheid)
principe genoemd en laat zien hoe nauw onze
gezondheid samenhangt met die van de
zeehond en de zee.

Studenten van de faculteit mariene biologie krijgen
onderwijs van onze bioloog Sander en dierenarts Ana
Onze medewerkers-biologen Bea en Marga zijn bezig met
hun vervolgstudie naar het zooggedrag van zeehonden in
de Dollard. Wij hebben u hier al eerder over verteld.
		
			
			
			
			
			
			
			
			

Zij doen dit in samenwerking met
Professor Ton Groothuis van de
afdeling gedragsbiologie van
de Rijksuniversiteit Groningen.
Professor Groothuis was zo onder
de indruk van ons werk dat hij
bovendien heeft besloten plaats
te nemen in onze wetenschappe
lijke adviescommissie (VESAC).

Komend jaar gaan we deze samenwerkingen wetenschappelijk gezien “verzilveren” met verschillende publicaties.
Waar we bovenal erg blij mee zijn is dat alle universiteiten
waar we mee samen werken zo enthousiast zijn dat ze kosteloos hun ervaring en middelen inzetten om gezamenlijk
meer te kunnen betekenen voor zeehonden en een
gezonde zee voor mens en dier!

In ons bezoekerscentrum hebben we dankzij een speciale gift van één van onze donateurs iets heel bijzonders: twee
opgezette volwassen mannetjes van de Grijze zeehond. Ze zijn op een unieke manier gemaakt, namelijk in een vechtende
houding. Karakteristiek voor de wintertijd en het laat heel goed zien dat zeehonden echte roofdieren zijn! Daarom krijgen
ze ook zo veel aandacht vanuit de wetenschap, want ze staan aan de top van de voedselketen.

WIST U DAT u met het puppy programma
tweemaal per jaar een huiler kunt helpen?
Meer op www.zeehondencentrum.nl/
hoe-kan-ik-helpen/puppy-programma

Donateursdagen

Afgelopen najaar waren er weer een aantal donateursdagen. We hedden er dit keer voor gekozen deze dagen een
wat inhoudelijker karakter te geven; er waren levendige
presentaties over wetenschappelijk onderzoek en
operaties bij zeehonden. Ook was er gelegenheid om
tijdens een zelfstandige rondgang achter de schermen in
gesprek komen met onze zeehondenverzorgers.
Wij waren blij verrast door uw mooie en enthousiaste
reacties zoals van de familie Diks uit Apeldoorn:
“Wij willen jullie nogmaals heel erg bedanken voor de mooie,
leerzame en gezellige middag die wij gisteren bij jullie
mochten beleven. Jullie doen zulk belangrijk werk, je voelt de
passie voor de dieren en de fijne sfeer van de mensen onder
elkaar! Het was allemaal heel erg goed geregeld, onze complimenten daarvoor! Ik ben Ana super dankbaar dat ik Miss
Pirate mocht bezoeken. Dat deed mij erg veel. Nogmaals
bedankt en tot een volgende keer!”

Adoptanten in het zonnetje

Scholengemeenschap RSG Slingerbos uit Harderwijk
steunt ons al vele jaren. Hieronder hun verhaal:
“Onze leerlingenvereniging organiseert regelmatig activiteiten en feesten waarvan de opbrengst aan een goed doel
wordt geschonken. Al jaren adopteren wij daarvoor per jaar
minimaal 3 zeehonden. In totaal hebben we nu al 19 zeehonden geadopteerd!
Ieder jaar gaan wij natuurlijk met zijn allen onze zeehonden
vrijlaten en daar maken we een prachtige dag van. Voor
onze leerlingen wordt op deze manier het werken voor een
goed doel gecombineerd met een bedankje voor al hun
werkzaamheden. Zo zijn we met zijn allen al naar Vlieland,
Schiermonnikoog en Terschelling geweest. We hopen het
Zeehondencentrum nog lang te kunnen steunen!”
Elsa en Klaas Otten

Graag willen wij onze donateurs die nog niet in de gelegenheid waren de kans bieden om deze dag ook mee te
maken: Komend voorjaar organiseren wij weer een aantal
donateursdagen met hetzelfde programma. U ontvangt
hiervoor een uitnodiging per mail. Mocht u een nieuw emailadres hebben of de uitnodiging liever per post ontvangen, laat het ons weten via donatie@zeehondencentrum.nl

Exclusieve bedrijfsadoptie

De B&R Groep uit Zaltbommel ontfermde zich afgelopen
zomer over de zorg van twee van onze opvangzeehonden
met een exclusieve bedrijfsadoptie. Samen met de medewerkers en hun kinderen werden de dieren na herstel weer
vrijgelaten op een zandbank midden in de Waddenzee!
Lees hieronder hun verhaal:
Bioloog Sander van Dijk vertelt tijdens de donateursdagen over het
belang van wetenschappelijk onderzoek.

Wij danken hier ook graag Trident Diving,
Stichting Delfsail, App a perfect pool, Berend
Huisinga Steelcenter, SPS Europe, Dechra Veterinary Products, Independent Forensic Services, Van
der Giessen Autoshop, Release Tea, King Nederland,
BHV Training Zeeland, King Nederland, Seepje en
Groningen Seaports voor adopties en sponsoring
Onze vrijwilligers en medewerkers willen graag
Vos Home and Garden uit Oostzaan extra bedanken
voor de prachtige kerstpakketten die ze ook dit
jaar weer van hen mochten ontvangen.

“De B&R Groep vindt het belangrijk om nauw betrokken te
zijn bij de maatschappij en draagt het Zeehondencentrum in
Pieterburen een warm hart toe. Naast financiële steun vinden
wij het ook belangrijk dat onze kinderen bewust worden
van de gevolgen van plastic in zee voor het ecosysteem. Wij
hebben ontzettend genoten van de vrijlating; een “once in a
lifetime-experience” en met behulp van de spreekbeurtpakketten kunnen de kinderen in geur en kleur vertellen over hun
ervaring!” 		
		
Lorraine Kühnen
Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook zo’n bijzondere
ervaring beleven? Vraag ons voor meer informatie!

Schenken is aftrekbaar

Help ons in te zamelen

			
Weten hoe dit werkt? Vraag onze
			
speciale brochure aan over schen			
ken en nalaten. U kunt de
			
brochure telefonisch aanvragen via
			
0595-526526 of een email sturen
			naar donatie@zeehondencentrum.nl

Heeft u nog lege cartridges of een oude mobiele telefoon
liggen? Doe ze in een enveloppe of zakje en plak er een
inzamelformulier op waarmee u aangeeft dat de opbrengst
voor de zeehonden bedoeld is.

Uw schenking aan de zeehonden is aftrekbaar van de
belasting wanneer u kiest om te geven via een periodieke
schenkingsovereenkomst. Dit is heel eenvoudig te regelen
en wij helpen u graag.

Lege cartridges en oude mobiele telefoons zijn veel waard.
Ze kunnen gerecycled worden en dat is niet alleen goed
voor het milieu. Voor elke telefoon of lege cartridges
ontvangt het Zeehondencentrum een vergoeding.

Kinderprijspuzzel
wijs Summer de weg naar huis

Het inzamelformulier kunt u downloaden op onze website,
daar vindt u ook een overzicht van alle inzamelpunten in
Nederland. Er is altijd een inzamelpunt bij u in de buurt!
Meer weten of het formulier downloaden?
www.zeehondencentrum.nl/inzamelactie

Summer hoort thuis op de Noordpool, kun jij haar vertellen waar ze langs moet reizen om thuis tekomen? Probeer
haar route te vinden, onderweg kom je letters tegen. Deze
letters vormen een woord. Heb je het woord gevonden?
Stuur je oplossing naar info@zeehondencentrum.nl met je
naam, adres en leeftijd en misschien win jij een leuke prijs!
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we al 45 jaar zeehonden opvangen
en nog maar tweemaal een zadelrob
in opvang hadden?

Zeehondencentrum Pieterburen
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