
 

 

Nieuwsbrief A Seal Zeehondenopvang en Expo (februari 2018) 

Met deze nieuwsbrief willen we graag iedereen informeren die belangstelling en betrokkenheid heeft of voelt bij 

Stichting A Seal Centrum voor Zeezoogdierenzorg.  

We kijken in deze nieuwsbrief graag terug op het jaar 2017 en blikken vooruit op 2018.   

Veterinair gezien was 2017 een mooi jaar voor A Seal.  
Er zijn in totaal 174 zeehonden in de opvang opgenomen. Van deze zeehonden waren er 63 Grijze zeehonden 
(Halichoerus Grypus) en 111 Gewone zeehonden (Phoca Vitulina).  
Vanwege een overvolle opvang, vooral in begin van 2017, hebben we in goed overleg dieren kunnen herverdelen bij 
Ecomare en Pieterburen.  Wij willen deze centra bedanken voor hun samenwerking met A Seal in 2017.  
Van de dieren welke uiteindelijk bij A seal gebleven zijn is 71% uitgezet en terug de wildernis in gelaten. 
 
Voor ons waren hoogtepunten van dit jaar een opname en weer uitzetting van een volwassen vrouwelijk grijze 
zeehond. Een leerzame en mooie ervaring voor het A Seal team. 
 
Er zijn verschillende operaties succesvol uitgevoerd waaronder opfrissen van wonden, amputaties van tenen/flippers 
en het verwijderen van een vreemd voorwerp uit de maag van een grijze zeehonden pup.  
 
We konden het jaar fantastisch afsluiten met een prachtige donatie van de Stichting Anneke de Ligt die A Seal een 
volledig ingerichte kliniek heeft willen schenken. Hierdoor kunnen we nog meer onderzoek en therapieën gaan 
inzetten en dat allemaal op onze eigen locatie aan het Haringvlietplein 3a te Stellendam. 
 

Vrijwilligers en medewerkers 

In totaal werken er zo’n 100 vrijwilligers en medewerkers bij A Seal. In 2017 hebben we twee 

informatiebijeenkomsten gehouden voor nieuwe vrijwilligers. Deze bijeenkomsten in februari en november hebben 

geresulteerd in nieuwe aanwas van vrijwilligers in zowel zorg als expo. In 2018 zullen we deze bijeenkomsten ook 

regelmatig gaan organiseren.  

Expo (Bezoekerscentrum) 

In 2017 wisten veel bezoekers onze expo te vinden. In totaal zijn er ruim 65.000 bezoekers in 2017 bij A Seal 

geweest. In het centrum hebben we ook een aantal nieuwe elementen gecreëerd, zoals een interactieve boottocht 

door de haven van Stellendam, visafslag en het Haringvliet. Ook hebben we een periscoop met leerzame filmpjes 

over de visserij gerealiseerd. Deze nieuwe elementen zijn mede mogelijk gemaakt door Gemeente Goeree 

Overflakkee, United Fish Auctions en Delta Watersport.  

In november 2017 is er een mooie foto expositie geweest van de Franse natuurfotograaf Kevin Wimez. Met zijn 

prachtige foto’s van zeehonden aan de Franse Opaalkust wist hij onze bezoekers te boeien.  

 

 

 

 



 

 

Adopties 

Eind 2017 hebben wij onze adoptieprocedure op enkele punten aangepast. We willen adoptanten de mogelijkheid 

geven om altijd bij een vrijlating aanwezig te kunnen zijn. Ook hebben we de deeladoptie meer symbolisch gemaakt 

zodat hiermee alle dieren in ons centrum worden ondersteund. Regelmatig zetten wij een bijzonder dier in de 

schijnwerpers en volgen we dit dier via Facebook.  

Donateurs  

We willen graag ook extra aandacht aan onze bestaande donateurs geven en daarnaast nieuwe donateurs gaan 

werven. Voor onze bestaande donateurs zullen we in 2018 twee leuke evenementen organiseren in mei en 

september. Iedere donateur ontvangt hiervoor een uitnodiging. Daarnaast willen we nieuwe donateurs werven via 

actie op Facebook en website. Zij ontvangen een leuk presentje als ze zich dit jaar als donateur aanmelden. Ook 

ontvangen zij een uitnodiging voor de evenementen.  

Plannen 2018 

Ook in 2018 hebben we weer mooie plannen voor A Seal.  

De openingstijden voor de expo zijn in 2018 aangepast. We zijn buiten de Nederlandse vakanties op maandag de 

hele dag gesloten en op dinsdag de ochtend. In de vakanties zijn we wel de hele week geopend van 10.00 tot 17.00 

uur. In de periode 15 juni t/m 15 september zijn we de hele week geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Kijk voor de 

exacte vakantieperiodes op onze website www.aseal.nl. 

Thema’s 

In 2018 gaan we enkele thema’s onder de aandacht brengen gedurende het jaar. In maart zal het thema zijn 

“Verdwaald!?!”. Hierbij besteden we aandacht aan dieren in de duinen van Goeree die hier niet van oorsprong 

thuishoren. Op zondag 11 maart en zaterdag 17 maart komt Redney Hille naar A Seal om hier meer over te vertellen 

en te laten zien. Houd onze Facebookpagina en website hierover in de gaten!  

In juni zal het thema zijn “Voortplanting”. We willen onze bezoekers graag informeren over de voortplanting van de 

zeehonden en in deze periode begint ook het geboorteseizoen van de gewone zeehonden.  

In augustus en september zal het thema zijn “Plastic”. Overal om ons heen en in de zeeën is plastic een bedreiging 

voor dieren. A Seal wil graag aandacht besteden aan deze problematiek.  

In november en december zal het thema zijn “Grijze zeehonden”. In die periode begint het geboorteseizoen van de 

grijze zeehonden en hierover is veel te vertellen!  

Kortom; veel te doen en te beleven bij A Seal in 2018!  

Volg ons op Facebook, website, Instagram en Snapchat.  

 

 

 


