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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…? 
 
Wij momenteel 168 zeehonden hebben uitgezet. 
 
A Seal wordt opgenomen in het grootste naslagwerk ter wereld 
(CRC Handbook of Marine Mammal Medicine) als zijnde een 
officiële zeehonden opvangcentrum aan de Nederlandse kust. 
 
          

Zeehondenverzorger voor 1 dag 
 
Eén maal per maand organiseert A Seal een 
dag om als zeehondenverzorger mee te 
werken met een ervaren verzorger van 
onze opvang. 
 
Het programma biedt voor elk wat wils en 
is mogelijk voor iedereen vanaf 16 jaar die 
graag de handen uit de mouwen steekt en 
een hart voor zeehonden heeft. 
 
Dit programma kan tevens als cadeaubon 
aangeboden worden. 
 
Lijkt u dit wat en wilt u het programma van 
de dag ontvangen? Mail dan naar 
info@aseal.nl 
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Wil je onze Stichting ook steunen?  
Dit kan middels het adopteren van een zeehond, wordt vriend van de zeehond  of donateur. 
 
Kijk eens op onze mooie website www.aseal.nl voor de mogelijkheden. 

Even voorstellen… 
 

Vanaf 1 oktober jl. is Karola van der Velde aangesteld als bedrijfsleider van A Seal. 
Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest in de financiële sector, was zij op zoek naar 
een hele nieuwe uitdaging. Haar taken binnen A Seal bestaan onder andere uit het  
aansturen van de organisatie en medewerkers, het werven van fondsen en  
onderhouden van externe contacten. Ze is woonachtig in Stellendam en draagt  
A Seal al geruime tijd een zeer warm hart toe. De afgelopen maanden heeft ze in 
de organisatie meegelopen en kennisgemaakt met de medewerkers en 
vrijwilligers.  
Ze is erg gemotiveerd om met A Seal de toekomst in te gaan! 

 
   
 
Afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met het promoten van A Seal Zeehondenopvang Stellendam.  
Wij waren o.a. aanwezig op de 50+ beurs, BeleefPlus beurs, Rescue Vlissingen, BusIdee-dag en nog veel meer. 
Want wat hebben wij een uniek opvangcentrum zo aan de voet van de Haringvlietslsuizen en dat willen wij graag 
met veel bezoekers delen! 
 
De eerste busmaatschappijen weten ons inmiddels te vinden en daar zijn we erg blij mee. 
 
Wilt u ons komen bezoeken? Vraag naar de mogelijkheden die wij op maat kunnen aanbieden! 
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Begin augustus mocht ik 2 weken een veterinair internship komen lopen in het grootste zeezoogdieren ziekenhuis 
ter wereld. The Marine Mammal Centre ofwel TMMC  (www.marinemammalcenter.org/).  
TMMC ligt in Sausalito vlakbij San Francisco in een nationaal park in Amerika.  
 
Bij aankomst werd ik zeer gastvrij ontvangen en mocht ik 2 weken lang met de dierenartsen meehelpen om nog 
meer te leren van deze fantastische dieren. Onder andere heb ik veel narcose's meegemaakt, bloed leren afnemen 
bij de meest uiteenlopende diersoorten en veel rontgenfoto's gemaakt en leren beoordelen.  
 
Daarbovenop heb ik meegedaan met de sectie van overleden zeeleeuwen en dolfijnen.  
Het team van TMMC bestaat uit een groot aantal zeer getalenteerde dierenartsen, onderzoekers,  pathologen, 
biologen en dataverwerkers. Daarnaast hebben ze een grote groep zeer enthousiaste vrijwilligers.  
 
Het is een prachtige combinatie van gedreven mensen die dieren opvangen,  
genezen en waar ook nog eens gedegen onderzoek gedaan wordt naar deze  
kwetsbare diersoorten.  
Ik had een tijd om nooit te vergeten en hoop met mijn nieuw opgedane  
kennis nog meer zeehonden te kunnen gaan helpen.   
 
Machteld Geut      
Dierenarts  

 
 

OPENINGSTIJDEN 
 
Met ingang van heden sluiten wij om 17.00 uur. 
1e kerstdag en nieuwjaarsdag  gesloten. 
 
Per 1 januari 2017 worden onze openingstijden: 
Maandag van 13.00 tot 17.00 uur 
Dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur 
 
 

Vrijwilliger worden? 
 
Wij kunnen nog steeds gemotiveerde vrijwilligers gebruiken. Lijkt het je leuk om de zeehonden te 
verzorgen of gastvrouw(heer) te zijn in onze mooie opvang? Bel ons voor informatie of meld  je 
direct aan via de website aseal.nl en vul het contactformulier in. 
 
Wij kijken er naar uit je te ontmoeten. 

 

http://www.marinemammalcenter.org/

