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Bij A Seal kun je echte zeehonden van heel dichtbij bekijken. Je kunt ook zien hoe de vele vrijwilligers de dieren 
dagelijks verzorgen en je komt van alles te weten over de verschillende zeehonden die leven in ons gebied. Maar  
A Seal is meer dan alleen een zeehondenopvang! Bij A Seal voelt het net of je in zee bent. Je klimt op zandbanken en 
geniet van een uitzicht wat je nog nooit eerder zo hebt gezien. Wie goed kijkt in boeien en de aangespoelde 
zeecontainer ontdekt allerlei leuke weetjes over het redden van mens en dier. Onze partners KNRM, Rijkswaterstaat, 
Het Waterschap Hollandse Delta en Drinkwaterbedrijf Evides zijn in verschillende hoeken van de expo te vinden. De 
bijzondere Haringvlietsluizen, de 1000.000ste redding van de KNRM en hoe wij droge voeten houden op Goeree-
Overflakkee, je ontdekt het allemaal bij A Seal. 
De missie van Stichting A Seal is het bieden van hoogwaardige en professionele medische zorg aan hulpbehoevende 
zeehonden. Met als doel de zeehonden in de natuurlijke omgeving vrij te laten na het herstel. 
 
Wij vinden het heel fijn als je ons komt bezoeken. De opbrengst uit de entreegelden gaat namelijk rechtstreeks naar 
de zeehondenopvang. 

Wist u dat…? 
 
Dit de allereerste nieuwsbrief is van A Seal en wij deze 2x per jaar 
uit willen gaan brengen? 
 
De eerste zeehond op 29 juli 2014 bij A Seal binnen gebracht werd 
en wij inmiddels al  189 zeehonden hebben opgevangen en 136 
zeehonden weer gezond zijn vrijgelaten? 

 

De liefde en fascinatie voor de zeehond 
willen we graag delen met iedereen. 
Gelukkig is A Seal daarvoor de perfecte 
plek want hier kun je van alles ontdekken 
over de zeehond en leuke dingen doen. 
 
De eerste groepen voor rondleidingen 
hebben wij al mogen begroeten uit diverse 
delen van het land.  
 
Ook veel kinderen hebben  al een 
onvergetelijk kinderfeestje mogen beleven 
bij ons. 
 
En nu zijn we klaar voor het eerste 
schoolreisje. Want dat gaat binnenkort ook 
gebeuren. Spannend voor de kinderen 
maar zeker ook voor ons als vrijwilligers.  
 
Wat kunnen we verwachten,  gaan ze het 
net zo leuk vinden als wij?  
Spannend dus voor alle partijen. 
Wij hebben er zin in. 
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Wil je onze Stichting ook steunen?  
Dit kan middels het adopteren van een zeehond of je word donateur. 
 
Kijk eens op onze mooie website www.aseal.nl voor de mogelijkheden. 

Een vrijwillig(st)er “in the picture”  
 

Ragna Marckmann 
 
- Waarom heb je er ervoor gekozen vrijwilliger te worden bij Stichting A Seal? 
Ik vond het een heel goed initiatief dat er hier een zeehondenopvang gestart werd. Dat de zeehonden ziek 
worden of hun moeder kwijtraken komt voornamelijk door de mens, dus vind ik het niet meer dan logisch dat 
zieke en verweesde zeehonden een tweede kans kans krijgen. Daar wil ik graag aan meewerken. 
Bovendien dat je deel uitmaakt van het proces van zieke zeehonden die bij ons binnen worden gebracht door 
de EHBZ totdat ze weer gezond de zee in kunnen is fantastisch. Het is heel mooi en dankbaar werk. 
 
- Wat vind je het leukste onderdeel van je werk? 
Dat zijn eigenlijk meerdere dingen, moeilijk kiezen… Vooral de verzorging zelf: Dat je ze in het begin vispap 
(met medicatie) moet voeren en soms de wonden moet verzorgen en daarbij altijd alert moet zijn op signalen 
dat het beter of minder goed met de zeehond gaat. 
En dan natuurlijk het puppyseizoen. Als verzorger ben je dan heel druk bezig om alle voedingen op tijd te 
geven, naveltjes te verzorgen (zodat het niet gaat ontsteken) en te zorgen dat alles netjes/schoon blijft. Het 
is heel druk, maar zó leuk en bijzonder om te mogen doen. 
 
- Met welke zeehond had je een bijzondere band en wat was de reden daarvoor?  
Dat was Elsa: zij kwam als huiler (vd grijze zeehond) midden in de nacht bij ons binnen samen met nog een 
andere huiler. Deze was zo bijzonder omdat ze nog heel klein was en nog een groot stuk van haar 
navelstreng had. Ze was 1 á 2 dagen oud. Ik mocht haar vasthouden tijdens de verzorging en was diep  
onder de indruk (het was de eerste keer dat ik een zeehond vasthield). Elsa was ook de eerste zeehond die ik 
gevoerd heb. Dat was een geweldige ervaring! Het duurde vrij lang  voordat ze groot en sterk genoeg was 
om vrijgelaten te worden, maar door alle goede zorgen van iedereen heeft ze het gelukkig toch gered. 
 
Aan wie draag jij dit stokje over voor de volgende “in the picture”? 
 
Frans Bubberman 
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In mijn vakantie ging de telefoon. Het was mijn assistente die me vroeg of ik naar een zeehond wilde kijken in 
Stellendam. Het dier was aangespoeld en had een dierenarts nodig. Ik sprong in de auto en reed er direct heen. In 
een bakje achterin een oude expositieruimte keken twee bange glanzende ogen mij aan. Dit was  de eerste keer 
dat ik een zeezoogdier van zo dichtbij kon bekijken. Ik onderzocht het dier en koos de juiste medicatie, de start 
van een vreemd soort hobby. 
Vanaf toen ben ik steeds betrokken geweest bij de zeehonden die bij A Seal binnenkwamen. Inmiddels heb ik bijna 
200 dieren door mijn handen gehad. Als dierenarts hoop je altijd dat het contact met de dieren tijdelijk en van 
korte duur is. Dit betekent namelijk dat de dieren spoedig weer gezond en wel terug kunnen naar hun eigen 
habitat.   
Zeezoogdieren spreken tot de verbeelding. Ze leven op een plek waar wij niet kunnen komen; de grote diepten 
van de zee. In de korte tijd dat ze vanwege ziekte/zwakte dicht bij ons zijn kun je veel van ze leren. Je zou ze 
kunnen zien als de poortwachters van de zeeën. Waarom zijn ze aangespoeld? Zijn ze slechts verzwakt? Of ook 
ziek?  Is het dier verwond en waarom dan? Komt dit door invloed van de mens of is er een andere reden voor het 
trauma? Is het dier vergiftigd en wat zegt dat dan over de kwaliteit van onze zee en het milieu. Zou er ook een 
gevaar voor de volksgezondheid kunnen zijn? Allemaal vragen die een uitdaging zijn om te gaan beantwoorden. 
Vragen die je jezelf bij elk dier weer opnieuw stelt.  
 
Ik vind het een eer om als dierenarts mee te mogen werken aan een project als deze.  
Een project dat naar mijn idee alle steun dubbel en dwars verdient.  
 
Machteld Geut      
Dierenarts 

 

Wist u dat…? 
 
Zeehonden op een zandbank vaak in een 
bananenhouding liggen? 
Flippers en kop in de lucht. Zo warmen ze 
lekker op in het zonnetje.  

Kinderfeestje: 
Lijkt het u leuk om een kinderfeestje te houden bij onze zeehondenopvang?  
Een unieke ervaring om dicht bij de zeehonden te komen, een rondleiding te krijgen,  
een speurtocht te maken en geschminkt te worden als een zeehond.  
Ons feestteam is er klaar voor. 
 
Rondleiding: 
Wilt u een persoonlijke rondleiding met een gids zowel privé of een personeelsuitje?  
Reserveer dan tijdig zodat onze gids u mee kan nemen in de 5 stappen over de  
zeehond. Zeer leerzaam en met leuke weetjes.   
 
Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen. 
          

 

 

 


