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VROEGE PUPS IN HET VOORJAAR
Foto: Liselotte Jansen

Op 23 april jl. vingen we de eerste zomerpup al op;
Gijsje. Uitzonderlijk vroeg voor de tijd van het jaar
want normaal worden pups van de Gewone zeehond
pas vanaf eind mei geboren.
Gijsje was nog zo kwetsbaar, hij heeft het helaas niet
gered. Begin mei kwamen weer twee premature pups
bij ons binnen waar het gelukkig heel goed mee gaat.
Wanneer u dit leest zijn er al weer meer pups binnen
gebracht en hebben we onze handen vol aan de

intensieve verzorging die deze periode van het jaar
vraagt. De allerkleinsten krijgen wel 5x per dag te
eten, ook ‘s nachts.
Ella is zo’n pupje wat in het begin heel veel zorg nodig
had. Haar verhaal was op onze website te volgen, net
als dat van Gijsje. Ella is nu nog bij ons en elke week
plaatsen we nieuws en foto’s in haar dossier:

www.zeehondencentrum.nl/dossier-ella

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

Gluren bij de buren
Het water is altijd blauwer aan de andere kant van de
schutting….. zoiets moet er in het kopje van zeehond Elisabeth rond gaan. In het begin dachten we steeds dat ze
probeerde te ontsnappen maar dat is niet zo.

Elisabeth gluurt gewoon graag bij de buren. En dan niet
door het glas, dat is veel te gewoon. Ze klimt liever tegen
het glas omhoog en gaat dan op haar achterflapjes staan.
Zo heeft ze een mooi zicht op alle zeehonden die in de Vliehors verblijven. Nog nooit eerder hebben we een zeehond
gezien die zo mooi op de flappen kan staan!
Wat zal Elisabeth denken: krijg ik wel net zoveel vis als de
buurman, wordt mijn badje net zo goed schoongemaakt,
mag ik net zo lang zwemmen? Alles wordt in de gaten
gehouden.
En buurman Buck… Die vindt het wel prima, zolang ze er
maar niet overheen klimt.

“het water is blauwer
bij de buurman”

Nieuwe zorgunits
voor de zeehonden

Het kan echt niet meer…onze zorgunits zijn na jaren van
intensief gebruik totaal versleten. In deze units bevinden
zich de quarantaines waar zeehonden verblijven die
intensieve zorg nodig hebben in de 1e fase van opvang.

Graag zouden wij, ter vervanging van de versleten
quarantaines, eenvoudige en verplaatsbare zorgunits
plaatsen. Eén zo’n unit kost 10.000 euro en dat is voor
ons een enorm bedrag. Daarom zijn we afgelopen voorjaar begonnen aan een campagne om geld in te zamelen
voor nieuwe zorgunits. De aftrap van deze campagne
vond plaats tijdens de donateursdagen: donateurs kregen hierbij de mogelijkheid de quarantaines van binnen
en buiten bezichtigen.
Sindsdien hebben we met elkaar al bijna genoeg ingezameld om 1 unit te kunnen vervangen. Maar we zijn
er nog niet en we hopen dat zo veel mogelijk mensen
een steentje bijdragen. Alle beetjes helpen! Mét elkaar
kunnen we het mogelijk maken zodat we hopelijk zo snel
mogelijk kunnen beginnen met bouwen.
www.zeehondencentrum.nl/zorgunits

WIST U DAT wij het afgelopen jaar
maar liefst 49 EHBZ-ers hebben
opgeleid om zeehonden van eerste
hulp te kunnen voorzien?

EHBZ standplaats Noordwijk

Kees Kooimans is één van onze EHBZ-ers van het eerste
uur: Wonende in Noordwijk is hij betrokken bij alle strandingen van zeehonden maar ook van andere zeezoogdieren in
de regio Zuid-Holland. Kees maakt al ruim 24 jaar deel uit
van onze ploeg vrijwilligers langs de kust. Hij werkt hierbij
samen met onder andere Staatsbosbeheer, de Reddingsbrigade en de politie.
Het afgelopen jaar zijn er weer veel zeehonden aangetroffen die vastzaten in visnetten of vislijn, maar ook dieren
met andere aandoeningen als longworm en oogbeschadigingen. Tijdens de zoogtijd, vaak na onstuimige weersomstandigheden, vindt hij ook moederloze pups.
Kees: “Gestrande zeehonden worden niet zo maar meegenomen maar eerst goed geobserveerd. In veel gevallen
is er niets aan de hand. Nu iedereen een mobiele telefoon
heeft komen er meer meldingen binnen dan vroeger. Vaak
gaat het om hetzelfde dier. Gelukkig lopen alle meldingen
via het Zeehondencentrum. Vaak denken mensen dat een
zeehond die alleen ligt zielig is maar zeehonden zijn solitaire en eigenzinnige dieren.”

Een belangrijk deel van het werk van EHBZ-er is het geven
van uitleg en voorlichting aan omstanders bij een stranding. Dat doet Kees graag. Wanneer er kinderen bij zijn
dan mogen ze hem bijvoorbeeld helpen de zeehond in de
mand in de auto te tillen. Want mocht een zeehond echt
hulp nodig hebben dan gaat hij op transport naar Pieterburen. Kees werkt hierbij samen met zijn zoon Michael en
zijn maat Rinus Noort. Vaak rijdt hij samen met één van
hen naar Pieterburen om de zeehond te komen brengen.
In voor ons drukke periodes wil hij dan ook nog wel eens
een lekkere hutspot koken voor onze ploeg vrijwilligers en
medewerkers!

Motto van Kees: “ Ligt er een zeehond langs de kust, kijk
gerust maar laat hem met rust”.

Voor een schone zee...

Product uitgelicht in onze winkel: Seepje
Een leuke en schone manier om je was te doen is gebruik te maken van de producten
van Seepje. Leuk omdat je gebruik maakt van een natuurlijk middel in de
wasmachine en schoon omdat er na een Seepje wasbeurt geen chemicaliën en nare
stoffen in ons afvalwater terecht komen.
Seepje is opgericht door twee studenten die ontdekten dat in Nepal wordt gewassen
met de schillen van de Sapindus Mukorossi vrucht. Daar zit saponine in, een natuurlijke vorm van zeep, die vrijkomt wanneer de schillen met water in aanraking komen.
En doordat de schillen bij een boer in Nepal worden gekweekt en geoogst, hebben
ze ook invloed op het verbeteren van de leefomstandigheden daar.
Naast de al bekende wasnoten en het vloeibare wasmiddel heeft Seepje zich sinds
kort ook gestort op het poetswerk in en om huis. Het resultaat is een ecologisch
verantwoorde allesreiniger in twee natuurlijke geuren om je huis weer schoon en fris
te maken.
Met producten van Seepje verdwijnen er minder schadelijke stoffen in het rioolwater
en zo maken de wereld een beetje schoner.
Niet zo gek dus dat we Seepje verkopen in onze winkel!

Mijn kop lijkt een
beetje op die van een
hond en ik kan wel 3
meter lang worden!

De twee soorten zeeh

Ik krijg
mijn pup in
de winter

Behalve vis lust ik
ook best andere
zeedieren en vogels

GRIJZE ZEEHOND
(Halichoerus Grypus)

honden in Nederland
Ik krijg
mijn pup in
de zomer

Mijn kop lijkt wel iets
op dat van een kat
en ik word ongeveer
1.80 meter lang

Ik eet alleen
vis en kleine
schaaldieren

GEWONE ZEEHOND
(Phoca Vitulina)

Aan de haak geslagen

Destructor kon gered worden dankzij een unieke methode
Door: Ana Rubio Garçia, dierenarts
Er zijn van die ingrepen waarvan je als dierenarts weet
dat het theoretisch mogelijk is maar waarvan je hoopt
dat je het nooit hoeft te doen. Het geval van zeehond
Destructor was zo’n ingreep. Door een unieke samenwerking met een aantal specialisten wisten we de vishaken
te verwijderen die Destructor had ingeslikt en anders tot
een pijnlijke dood hadden geleid.
Op 27 maart kregen we melding van een zeehond die
verstrikt was in een aantal vislijnen. Ervaren EHBZ-er Kees
Kooimans gaf al aan dat hij dacht dat de zeehond naast
de verstrikking ook haken had ingeslikt. Daarom werd de
zeehond met spoed naar Pieterburen vervoerd. Na het
maken van röntgenfoto’s bleek inderdaad dat er haken in
zijn slokdarm zaten.

Een keer eerder had ik zo’n geval
meegemaakt en ook toen kregen we
hulp van gastroenterologist Klaas
van der Linde en verpleegkundige
Nynke Vennema-Zwaagstra die met
hun specialisme nauwkeurige ingrepen in het lichaam kunnen doen. Destijds lukte de ingreep helaas niet vanwege
complicaties met de narcose.
Gelukkig stonden Klaas en Nynke ook nu meteen weer (vrijwillig!) klaar en met onze nieuwe narcoseapparatuur lukte
het ons om de haken te verwijderen. Nog nooit eerder lukte
een dergelijke ingreep bij een zeehond en wij zijn dan ook
heel trots en dankbaar!
Het geval van Desctructor laat maar weer eens te meer
zien hoe een ogenschijnlijk klein beetje afval grote gevolgen
kan hebben voor een zeehondje. Ieder jaar worden er weer
meer zeehonden aangetroffen met ernstige verwondingen
vanwege plastic afval en met name visnetten.
De vervuiling van de zee en het effect ervan op alle wezens
die er afhankelijk van zijn voor ons belangrijke onderwerpen
bij voorlichting in ons bezoekerscentrum en op scholen.
Daarom verkopen wij in onze winkel ook zoveel mogelijk
duurzame producten die bijdragen aan een schone zee.

Weet u het nog? De capnograaf is een essentieel onderdeel van de verdovingsapparatuur. Met uw hulp hebben we
deze vorig jaar kunnen aanschaffen! Heel veel dank namens Desctructor.

WIST U DAT u zes maal per jaar een
digitale nieuwsbrief per email kunt ontvangen
met zeehondennieuws? Aanmelden 
www.zeehondencentrum.nl/nieuwsbrief

Wat konden we doen met uw steun: Adoptant in het zonnetje
Vanaf 1 januari 2017 hebben we al weer 206 zeehonden
binnengekregen. 125 Hiervan waren Gewone zeehonden en
81 hiervan Grijze zeehonden. De gemiddelde opvangduur
was 71 dagen. Inmiddels zijn er 153 dieren vrijgelaten.
Een aantal opgevangen dieren was erg verzwakt, een klein
aantal dieren heeft het daarom niet gered. De meeste van
deze dieren waren te vroeg van hun moeder gescheiden,
zijn binnengebracht met een longworminfectie, of hadden
verwondingen als gevolg van verstrikking in een visnet.
Inmiddels zitten we in de geboorteperiode van de Gewone
zeehond en hebben we onze handen vol aan het verzorgen
van de pups die onze hulp hard nodig hebben.
Om te voorkomen dat er dieren onnodig van hun moeder
gescheiden raken zetten we, met name rond de zoogperiodes, volop in op het geven van voorlichting met behulp van
waarschuwingsborden langs de kust.

Anneke Vonk, wonend bij zorgorganisatie Amerpoort, vindt
zeehondjes hele lieve dieren en als ze ziek zijn dan moeten
ze wel weer beter worden. Omdat de zieke zeehonden
geen moeder meer hebben die voor ze zorgen, voelt
Anneke zich nu een beetje de moeder.
Zo adopteert Anneke ieder jaar een zeehond en heeft ze
inmiddels al vijf zeehonden geadopteerd: Karin, Ismael, Bo,
Maria en André.
Anneke geniet van haar bezoekjes aan het Zeehondencentrum waar wij haar inmiddels allemaal kennen. Vooral onze
zeehondenman André is haar favoriet en daarom heeft
Anneke haar huidige adoptiezeehond naar hem vernoemd.
Binnenkort mag Anneke André weer vrijlaten, samen met
haar grote vriend André!

Dankzij uw steun kunnen we zeehonden in nood een
tweede kans bieden!

Help ons in te zamelen
Een voorbeeld van onze voorlichtingsborden aan de kust

OPEN DAGEN
Op 7 en 8 oktober aanstaande, tijdens het
Weekeinde van de Wetenschap, organiseert het
Zeehondencentrum open dagen.
Lezingen, presentaties en een rondgang achter
de schermen maken deel uit van het programma.
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging per
mail maat zet deze data vast in uw agenda!

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.
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.
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

Uw mening is belangrijk!

Wat vindt u eigenlijk van het Robbenbulletin? Mist u
iets of zijn er onderwerpen waar u graag meer over wilt
lezen? Is twee maal per jaar voldoende of ontvangt u
liever vaker een nieuwsbrief? Vindt u de poster leuk of
zou u liever meer artikelen op deze pagina’s zien?
Wij horen graag uw mening want daardoor ontdekken
wij hoe wij u optimaal kunnen informeren. Laat het ons
weten, het liefst per email: info@zeehondencentrum.nl.

Kinderprijspuzzel

Blij met nieuwe auto’s

Op vrijdag 12 mei vond de overdracht plaats van vier
nieuwe auto’s van Noordlease aan het Zeehondencentrum
Pieterburen. De in de huisstijl van het Zeehondencentrum
uitgevoerde Ford Transit, twee Fiat Doblos en een Toyota
Hi-Lux worden ingezet voor het redden van gestrande
zeehonden.
Dankzij sponsoring zijn de auto’s op maat gemaakt en
voorzien van een ventilatiesysteem en waterbestendige
vloer met afvoer, nodig om de zeehonden goed te kunnen
vervoeren.

Zoek de 7 verschillen

Heb je ze gevonden? Stuur het lijstje met de gevonden verschillen voor 1 augustus naar info@zeehondencentrum.nl met
je naam, adres en leeftijd en misschien win jij een leuke prijs!

Dankzij de voordelige lease-constructie met Noordlease
kunnen de kosten voor het rijden van de auto’s zo laag
mogelijk gehouden worden.
We zijn ontzettend blij met deze samenwerking. Ons wagenpark was drastisch aan vernieuwing toe. Noordlease
biedt ons de mogelijkheid ons werk op serieuze en toekomstgerichte wijze te kunnen blijven doen. En bovenal
veilig, want onze medewerkers zijn dag en nacht
onderweg.

Wat te doen bij een stranding?

Ziet u een zeehond liggen en denkt u dat het hulp
nodig heeft? Ook bij twijfel kunt u 24 uur per dag bij ons
terecht:
- Bel 0595-526 526 (24 uur per dag bereikbaar)
- Probeer de locatie zo nauwkeurig mogelijk te bepalen
- Geef het dier rust en ruimte
- Houd kinderen op afstand en honden aan de lijn
Foto: 112Bollenstreek.nl
- Jaag het dier nooit het water in
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