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Themamaand Meet & Greet in juni
Altijd al willen weten hoe een werkdag van een hoofdverzorger bij A Seal er uit ziet?
Vraag jij je ook af hoe een zeehond gedwangvoerd wordt?
Denk jij dat zeehonden echt zo schattig zijn als ze er uit zien?
Droom jij er ook van om met zeehonden te werken maar vrees je dat dat bij een droom zal blijven?
Zoveel vragen over zeehonden waarmee je nergens terecht kan?
Kom dan in juni naar A Seal! Juni = Themamaand “Meet & Greet met één van de
hoofdverzorgers van A Seal.
Elke zaterdag en zondag in juni geeft één van de hoofdverzorgers van A Seal om
13 uur een presentatie, beantwoordt al jouw vragen en deelt eigen ervaringen.
Heel interessant, erg gezellig, boeiend, grappig maar ook soms wat treurig.
Niet te missen dus!

Wist je dat…?

Spreekbeurt

Wij vanaf juli 2014 al 335 zeehonden hebben opgevangen.

Voor de kinderen die graag een
spreekbeurt over zeehonden willen
houden, verkopen wij een zeehonden
informatiepakket.
De inhoud van deze tas bevat o.a. wat
spullen die de zorg gebruikt bij de
zeehonden, spreekbeurtinformatie,
button, ansichtkaart, A Seal expogids en
een gratis entreekaartje voor een kind.

Er een strippenkaarten te koop is aan de kassa, voor € 80,= krijg je
12x toegang tot A Seal.
Wij op 5 mei een ca. 4 jaar oude vrouwelijke grijze zeehond
hebben opgevangen van 1.70 lang en 98 kg! Zij heeft een
urineweginfectie en ontstoken ogen. Ze heet Maya en eet wel 10%
van haar eigen gewicht per dag. Omdat de visvoorraad van A Seal
nu extra hard gaat hebben we een actie opgezet; een ieder kan
een emmertje vis kopen/doneren á € 15,- om haar te helpen.
Wil je ook meedoen? Stort dan op NL49 RABO 0180 524127 o.v.v.
visemmer voor Maya.

Dit pakket is te koop aan de kassa of te
bestellen via info@aseal.nl
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Acties en arrangementen
-Op vertoon van de Voorne-Puttenpas of de NapPas krijgen kinderen een gratis button en de ouders of opa’s en
oma’s 10% korting op de entreeprijs.
-Op expeditie naar het Haringvliet met de waterbus. Ervaar de bijzondere bestemmingen, waaronder Stellendam,
op vertoon van je waterbusticket krijg je bij ons 10% korting.
-Zeil mee met de Klipperaak Linquenda II in combinatie met een bezoek aan A Seal, voor meer info en
opstapplaatsen ga naar hun website www.gezelligzeilen.nl
-Frisia Zeehonden Safari Breng een uniek bezoek aan A Seal Zeehondenopvang en Expo in Stellendam in de
ochtend of namiddag in combinatie met een bijzondere zeehondensafari op de Oosterschelde aan boord van het
mooie schip Frisia. Bekijk de mogelijkheden op de websites www.aseal.nl en www.frisiarondvaarten.nl

Kindermiddag
Op woensdag 17 mei hebben wij onze eerste kindermiddag gehad, dit was een groot succes!
De kinderen kregen uitleg met gebruik van onze leskist over hoe de zeehonden hier worden verzorgd. Er werd
geschminkt, je kon een speurtocht maken en ook onze dierenarts was aanwezig om de loting te doen welke 2
kinderen zeehond Dolfje mochten vrijlaten op het strand van Ouddorp.
Wil je ook een keer zo’n leuke middag meemaken?
Houd dan onze website en facebookpagina in de gaten voor de eerstvolgende kindermiddag.

Vrijlating met de KNRM
Maandag 8 mei jl. figureerde zeehond Mara in een film van de KNRM met Martin Gaus. Ze werd vrijgelaten met de
reddingsboot Antoinette van KNRM station Stellendam. Mara was een natuurtalent. Ze ging snel weer terug naar haar
vriendjes.

Wil je onze stichting ook steunen?
Dit kan middels het adopteren van een zeehond, word vriend van de zeehond of donateur.
Kijk eens op onze website www.aseal.nl voor de mogelijkheden.

