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Voorwoord
Hierbij bieden wij als bestuur het jaarverslag 2018 aan. Het jaar 2018 was een bewogen jaar voor de
stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds. Over de bestuurswisselingen zullen we inhoudelijk niet op in
gaan, want dit zijn persoonlijke gesprekken geweest tussen huidige en vorige bestuur geweest. Onze
blik moet staan op “vooruit kijken”. Het verleden willen wij laten rusten en laten zijn voor wat het is.
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze veldvrijwilligers van de stichting Reddings
Team Zeedieren, stichting DierenLot en onze donateurs.
Uiteraard willen wij van de gelegenheid gebruik maken om al deze partijen te bedanken voor hun
steun in het afgelopen jaar. Zonder die steun kunnen wij dit werk niet doen. Wij hopen dat we voor
allen een mooi 2019 neer kunnen zetten.
Als bestuur hebben we een begin gemaakt met een beleidsplan, zodat wij aan stichting DierenLot
kunnen laten zien wat onze toekomstplannen zijn. Het beleidsplan is momenteel in een concept
versie beschikbaar. Zodra het compleet is en de steun krijgt van stichting DierenLot en onze
veldvrijwilligers vanuit Reddings Team Zeedieren zal het beleidsplan ook op de website komen te
staan, zodat het inzichtelijk is voor iedereen.
Ook is er een plan gemaakt voor het realiseren van PR mogelijkheden, er is reeds een twitter account
geactiveerd. De naam die ervoor gebruikt wordt is: @zeehondenfonds. De verjaardagskalender is
ondanks de lage verkoop op dit moment voor ons al een succes.
We zullen niet alles gelijk prijs geven, we wensen u veel lees plezier in dit mooie jaarverslag van
2018.
Namens het bestuur,
Dick Scholtens
Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds
Secretaris
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Terugblik 2018
Het jaar 2018 was een bewogen jaar voor de Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds. De diverse
bestuurswisselingen die aan het begin van dit jaar plaats vonden had wel zijn uitwerkingen op de
Stichting en diens werkstichting Reddings Team Zeedieren Nederland. Met de komst van het huidige
bestuur is een stap gezet in een stabiele richting van een goede en gezonde toekomst voor Stichting
Lenie ’t Hart Zeehondenfonds.
Het huidige bestuur bestaat uit:
Jaap van der Hiele, voorzitter;
Dick Scholtens, secretaris;
Catja Klee, bestuurslid;
Lenie ’t Hart, bestuurslid.
Vanuit dit huidige bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd door Jaap van der Hiele, voorzitter,
Dick Scholtens, secretaris en Catja Klee, bestuurslid. Zij houden zich bezig met de zaken omtrent
zeezoogdieren in Nederland. Tevens zijn zij ook het dagelijks bestuur voor Reddings Team Zeedieren
Nederland, de werkstichting van Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds hier in Nederland. De taken
van penningmeester liggen bij Jaap van der Hiele en Dick Scholtens.
Lenie ’t Hart, bestuurslid, is vooral bezig met haar buitenlandse projecten voor de WWAR (World
Wide Animal Rescue). Zonder de financiële steun van Stichting DierenLot in 2018 zouden vele
projecten van het Zeehondenfonds en de WWAR niet gerealiseerd kunnen worden.
In het afgelopen jaar heeft Lenie zich weer ingezet voor de Kaspische zeehond in Iran. Hier is het
Wildlife Rescue project bezig en doet geweldig werk aan de kust van de Kaspische Zee in Iran.
Lenie is ook in Sochi geweest op uitnodiging om te spreken bij het 19e World Festival of Youth and
Students.
In Nederland is Lenie ook aanwezig geweest bij een aantal bijeenkomsten die georganiseerd zijn,
waar zij voor uitgenodigd was om een prijs uit te reiken.
De projecten van Lenie komen later in dit jaarverslag uitgebreider terug.
De Nederlandse & buitenlandse projecten zullen in dit jaarverslag uitgebreid benoemd worden.
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Financiën
In onderstaande tabel willen we de financiële situatie over 2018 verantwoorden in dit jaarverslag.
Zonder de financiële steun van Stichting DierenLot zouden wij dit werk niet kunnen realiseren, laat
staan onze veldvrijwilligers steunen die 24/7 klaar staan voor zeezoogdieren in nood.
Het jaar 2018 is hectisch begonnen, zo ook financieel. Er moest in het afgelopen jaar veel uitgezocht
worden wat voor het huidige bestuur veel tijd en energie heeft gekost. Ondanks die hectiek zijn wij
toch blij dat wij financieel gezond het jaar afgesloten hebben. Wij hebben een positief eindsaldo
weten te behalen en gaan met vol goede moed 2019 in.
2018
Brandstof
Donaties
Internetbankieren
Kantoor & administr. kosten
Materialen
Noodfonds
Onderhoud Dierenambulances
PR
Reiskosten
Stichting DierenLot
Verzekering
WWAR
Totaal

Afgeschreven
€ 10.560,18
€ 230,00
€ 279,50
€ 458,25
€ 1.206,16
€ 356,11
€ 10.800,54
€ 0,00
€ 7.085,06
€ 3.501,69
€ 459,80
€ 16.153,22
€ 51.090,51

Bijgeschreven
€ 0,00
€ 965,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 4.561,91
€ 40,00
€ 102,54
€ 26.266,51
€ 0,00
€ 26.250,00
€ 59.186,06

Verschil
€ -10.560,18
€ 735,10
€ -279,50
€ -458,25
€ -1.206,16
€ 643,89
€ -6.238,63
€ 40,00
€ -6.982,52
€ 22.764,82
€ -459,80
€ 10.096,78
€ 8.095,55

Mocht u vragen hebben over de financiën, dan kunt u uw vraag of vragen richten aan het bestuur
van het Zeehondenfonds en zij zullen u zo goed mogelijk antwoord geven.
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Materialen
Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds is belast met de financiën, waardoor zij ook voor de
materialen moet zorgen waar de Stichting Reddings Team Zeedieren mee werkt. Het
zeehondenfonds vraagt bij Stichting DierenLot voertuigen en andere materialen aan. Zonder haar
steun zouden de Stichting Lenie ‘t Hart Zeehondenfonds en Reddings Team Zeedieren niet kunnen
voortbestaan.
Afgelopen jaar hebben wij voor Reddings Team Zeedieren, team Velsen een nieuw voertuig
aangevraagd bij Stichting DierenLot. Hun vorige auto was afgeschreven en zou geen kilometer meer
kunnen rijden. Deze aanvraag is gehonoreerd en op woensdag 12 december 2018 was het zover,
toen heeft Reddings Team Zeedieren na de overdracht van Stichting DierenLot aan Stichting Lenie ’t
Hart Zeehondenfonds een Opel Combo overgedragen gekregen. Zo kunnen zij weer jaren er tegen
aan en zeedieren in nood redden.
Naast het voertuig voor Velsen zijn er voor het gehele team van Reddings Team Zeedieren nieuwe
zeehonden transportmanden aangevraagd. De oude manden waren dusdanig versleten, dat bij
verscheidene manden het deksel en/of de bodem kapot waren. Wij hebben weer voor deze
transportmanden gekozen omdat deze duurzaam zijn en licht in gebruik. Voor de zeehond zelf is ook
beter, want die kan zich nergens aan open halen en krijgt lucht door de vele spleetjes van de rieten
mand. De manden zijn gemaakt en geleverd door “Aangeenbrug’s Mandenmakerij, ook zij willen wij
hartelijk bedanken voor de geleverde diensten. De manden worden in bruikleen gesteld aan
Reddings Team Zeedieren, waar zij weer jaren mee vooruit kunnen.
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Noodfonds
Wanneer er een grote ramp voordoet, dan kan er via DierenLot een Noodfonds aangevraagd worden.
In het afgelopen jaar is dit het geval geweest. Er was op zaterdagmiddag 23 juni een
chemicaliëntanker tegen een steiger in de Rotterdamse Botlek haven gevaren. Hierbij liep er 200 ton
stookolie uit de bunkers van het schip de haven in.
Reddings Team Zeedieren heeft ook een helpende hand uitgestoken, zij worden bekostigd via het
Zeehondenfonds waardoor het Zeehondenfonds een aanvraag kon indienen bij Stichting DierenLot
voor het noodfonds. Deze aanvraag is gehonoreerd door Stichting DierenLot, waardoor wij onze
vrijwilligers van onze werkstichting hun werk konden gaan laten doen.
Naar schatting waren er honderden zwanen
besmeurd met de olie uit de tanker. Die
zaterdagavond op 23 juni zijn de eerste besmeurde
zwanen opgevangen in een noodhospitaal. Andere
vogelsoorten die besmeurd waren:
 Aalscholvers;
 Meeuwen;
 Ganzen en;
 Futen.
Op nog geen kilometer waren er al 240 besmeurde
dieren geteld en dat over een lengte van 10 kilometer.
Met het geld uit het noodfonds, werden onkosten en
materialen van onze vrijwilligers vergoed die zij nodig hadden om de vogels te vangen en eventueel
te transporteren naar het noodhospitaal die ter plaatse opgezet was.
De gevangen dieren zijn voor en na het noodhospitaal al gelijk naar Stichting Vogelklas Karel Schot te
Rotterdam vervoerd.
Wij zijn trots op onze vrijwilligers van de werkstichting dat zij zulk goed en mooi werk hebben
geleverd deze dagen.
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Onderhoud
Onderhoud is voor Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds een grote kostenpost. De voertuigen die
zij in bruikleen stelt bij haar werkvrijwilligers van de Stichting Reddings Team Zeedieren hebben ook
hun onderhoud nodig. Zonder hun onderhoud dan zouden de voertuigen te hard sluiten en sneller
afgeschreven zijn.
Reddings Team Zeedieren rijdt met voertuigen die boven de 100.000 kilometer zitten. Dit zijn en
worden dan toch voertuigen die veel aandacht behoeven. In samenwerking met Stichting DierenLot
waar Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds de voertuigen weer in bruikleen krijgt worden
afwegingen gemaakt of eventuele reparatie noodzakelijk is.
Afgelopen jaar zijn er gelukkig geen auto’s afgeschreven, wel was er een auto van RTZ Velsen
afgeschreven. Dit was op dat moment hun eigen voertuig die zij in het verleden middels sponsoring
overhandigd hadden gekregen. Zo een situatie zou zich niet zomaar weer voordoen, dus is besloten
om voor hun een 2e voertuig bij Stichting DierenLot aan te vragen. Deze aanvraag is goedgekeurd en
daar zijn wij heel blij mee en worden zij gegarandeerd om de komende jaren weer vooruit te kunnen.
De overige voertuigen die bij RTZ Nederland in bruikleen zijn langs de gehele kust, hebben keurig en
op tijd hun onderhoud en APK gekregen.
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PR
Heel de PR voor de stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds heeft
voor de bestuurswisseling eigenlijk op zijn gat gelegen. Voor zo een
grote naam die bekend is in heel Nederland is het jammer dat er
weinig tot geen PR gerealiseerd werd. Na de bestuurswisseling is
Catja Klee zich bezig gaan houden met de PR, we komen op dit
moment van niks en willen hiermee naar boven klimmen. Zulke
zaken hebben tijd nodig, maar toch kunnen we met trots terugkijken
op de start.
Grote clubactie
In het jaar 2018 kregen wij als bestuur het verzoek of de vraag of wij
mee wilden doen aan de Grote Clubactie. Ook hier heeft Catja zich
mee bezig gehouden en heel veel zaken eerst uitgezocht alvorens we
besloten hebben om hieraan mee te doen. Voor de stichting was het
eerste keer dat wij aan een dergelijke actie hebben deel genomen.
Bij de Grote Clubactie wordt er verlangd dat je zelf je loten gaat verkopen, een deel van de opbrengst
komt dan ten goede aan de stichting. Al met al voor een eerste keer mogen wij best tevreden
terugkijken, het heeft ons toch een klein bedrag opgeleverd van € 190,20.
Verjaardagskalender
Catja heeft zich bemoeid met het opstarten van de verjaardagskalender, zij heeft de foto’s verzameld
en een eerste opzet gemaakt. Dick heeft zich daarna bezig gehouden met de opmaak en het
drukwerk. Met trots hebben wij een verjaardagskalender kunnen presenteren op zaterdag 10
november 2018 aan de medewerkers van RTZ, dankzij deze vrijwilligers die foto’s hebben ingeleverd
is de verjaardagskalender tot stand gekomen.
Waarom een verjaardagskalender? Wij hadden het idee
om een verjaardagskalender te realiseren, want zo een
kalender is eigentijds en tijdloos en wie wil er nou niet zo
een schattige zeehonden verjaardagskalender.
De actie voor de verjaardagskalender zal in 2019 een
verder vervolg krijgen binnen onze plannen voor het bij te
werken PR plan. De kalenders worden via Facebook en
twitter aangeboden voor € 10,00 per stuk.
Twitter
Door Dick is er een twitter account gestart en doet ook het beheer hiervan. Alle berichten die wij
plaatsen worden eerst bekeken door Jaap en Catja, na goedkeuring van één of allebei wordt het
bericht geplaatst. Zo nodig wordt het bericht aangepast. Voor een hele korte periode dat de twitter
online is mochten we toch al 4 volgers verwelkomen.
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Stichting DierenLot
In het jaar 2018 wat voor het Zeehondenfonds best een rumoerig jaar is geweest, is de
samenwerking na de installatie van het nieuwe bestuur opnieuw opgepakt. In het begin was het even
zoeken wie bij DierenLot wat behartigde. Al was het vaak wel, als je een mail stuurde dan kreeg je
altijd van de juiste persoon weer antwoord terug.
Voor het Zeehondenfonds is Stichting DierenLot de grootste sponsor. Zonder haar gelden van haar
donateurs die wij ook hartelijk bedanken voor hun steun zouden wij ons werk als Zeehondenfonds
niet kunnen doen.
Ook hebben wij voor 2019 weer subsidie aangevraagd, want wij willen onze veldvrijwilligers toch
kunnen blijven steunen.
Wij hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt aan het einde van 2018 om een extra subsidie
aan te vragen voor materiaal. Onze zeehondenmanden waren duidelijk aan vervanging toe en
hebben besloten om daar subsidie voor aan te vragen. Deze is goedgekeurd door Stichting DierenLot
na de offerte bij de subsidieaanvraag verstuurd te hebben. Begin 2019 zullen de manden geleverd
worden.
Beleidsplan
Waarom een beleidsplan? Wij willen een beleidsplan maken 2018-2023, want een 5 jarenplan is te
overzien en kunnen we mooi in stroomlijnen waar wij over 5 jaar willen staan. Welke materialen we
allemaal nog willen aanschaffen.
Middels een beleidsplan kun je makkelijker praten met een grote geldschieter als Stichting DierenLot.
En kun je gelijk verantwoorden wat je als organisatie met hun donateursgelden van plan bent. Want
een Stichting DierenLot wil dat graag weten ook voor hun donateurs.
In 2018 is er een begin gemaakt met een beleidsplan, deze is nog in conceptversie en zal in 2019
verder uitgewerkt gaan worden.
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Nederlandse projecten
Vanuit Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds worden er projecten in Nederland gesteund. Voor
zeezoogdieren zijn op dit moment geen aanvragen voor projecten gedaan. Wij ondersteunen onze
veldvrijwilligers wel financieel in samenwerking met Stichting DierenLot.
Ook krijgt de stichting uitnodigingen van andere soort initiatieven om bij te wonen. Vanuit de
stichting hebben wij als bestuur gekozen om Lenie als ambassadeur dan naar voren te laten treden.
Zij is namelijk het gezicht van het Zeehondenfonds. Als men denkt aan het Zeehondenfonds, dan
denkt men gauw aan Lenie ’t Hart.
Rasloze hondendag in Bommelerwaard
Lenie was jurylid op eerste rasloze hondendag in Bommelerwaard. Deze werd op zaterdag 14
oktober 2018 georganiseerd door Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard in het Dogcenter
te Kerkwijk. Honderden rasloze honden namen hun baasje mee naar dit unieke evenement, waar
veel activiteiten gepland waren. De mede-juryleden waren Martin Gauss en Piet Hellemans om de
“leukste hond” in het gezelschap aan te wijzen. Een opdracht waar ze zich met hart en ziel aan
overgaven.
De volgende activiteiten stonden centraal op deze
prachtige dag:
 Frisbee demo;
 Hulphond demo;
 Speurtocht met de intrigerende titel
“hersenwerk plein”;
 Gedragstherapie.
Naast deze activiteiten stond er ook een stand met allerlei hondenattributen. Voor de honden was
een heus hondendiner verzorgd.
De verkiezing van “leukste hond” mocht natuurlijk niet ontbreken en werd aangevuld met “de
mooiste zes benen”. De jury had met die laatste opdracht meer moeite dan met de eerste. Volgens
Lenie “Natuurlijk bestaat er geen leukste hond, want iedere deelnemer vindt zijn of haar hond de
allerleukste”. Voor haar was het vooral hartverwarmend om de band tussen hond en baas te
ervaren. Dus eigenlijk zijn er alleen maar winnaars geweest deze dag.
Als afsluiting kregen de honden een hondenkoekje en de baasjes een appel mee naar huis. De dag
wordt ervaren als geslaagd en voor herhaling vatbaar.
14e Landelijk Congres Dierenhulpverlening
Op zaterdag 11 november 2018 was er weer een congres voor de landelijke dierenhulpverleners. In
totaal waren er 140 dierenambulances onderweg naar Gorinchem. In totaal waren er deze dag ruim
1200 dierenhulpverleners aanwezig. Deze dag werd voor de 14e keer door Stichting DierenLot
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georganiseerd, een mooie ontmoetingsdag boordevol informatie voor de vrijwilligers die zich
dagelijks inzetten voor dieren in nood.
Er werden allerlei presentaties gehouden over:
 Huisdieren;
 Natuurdieren;
 Opvang en vrijwilligers;
 Over hoe je geld bij elkaar krijgt;
 Het werk van de dierenpolitie.
Er was ook nog een plenair debat georganiseerd over “het belang van lokale
dierenwelzijnsorganisaties voor mens en dier” met in het panel een aantal politici en mensen uit de
opvangwereld. En niet te vergeten: de uitreiking van de droomcheque van € 25.000,00 die
beschikbaar was gesteld door de Nationale Postcode Loterij aan een organisatie die daarmee een
bijzonder project wil realiseren. Aan het einde werden er nog extra bedragen uitgereikt aan alle
beneficianten van Stichting DierenLot. Dit geld zal door de Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds
nuttig besteed worden waardoor onze veldvrijwilligers nog beter hun werk kunnen doen.
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WWAR
Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds is meer dan alleen het Zeehondenfonds voor Nederland. Via
de World Wide Animal Rescue proberen wij projecten in het buitenland te steunen. Lenie in hoogst
eigen persoon is veel in het buitenland te vinden om deze projecten te bezoeken en ze te steunen
door advies te geven. Hieronder vindt u een aantal mooie projecten.
Kaspische zeehond
Iran
Het Wildlife Rescue project werkt geweldig
aan de kust van de Kaspische Zee in Iran.
Dankzij de fantastische medewerking van
de lokale vissers en het enthousiasme van
de vrijwillige veldmedewerkers wordt
iedere zeehond gemeld, die in een
vissersnet verstrikt is geraakt. In Iran is
verdrinking in vissersnetten niet meer een
van de belangrijkste doodsoorzaken van de
Kaspische zeehond. In andere gebieden
rond de Kaspische Zee wordt ook aan een
dergelijke oplossing gewerkt.
Een goed voorbeeld hiervan is dat bij het schiereiland Myankali een jonge zeehond werd gered uit
een vissersnet. De leider van het project Amir Sayad Shirazi werd gewaarschuwd door de betrokken
visser. Amir kon het dier, dat de naam Farbod kreeg, uit het net bevrijden. De zeehond is
meegenomen naar het opvangcentrum bij de vissershaven op Ashuradeh voor controle. Omdat het
dier niet gewond was, is het dier meteen weer vrijgelaten. Tijdens de tijdelijke opvang van het dier
zijn gelijk DNA-monsters genomen en heeft het dier een merk gekregen.
Dagestan
In de provincie Dagestan in Rusland is een project gestart om ook daar de Kaspische zeehond te
redden, het project wat in Iran is gestart wordt ook hier overgenomen. Onder de bevolking is een
enquête uitgezet om te onderzoeken en boven te
krijgen wat de problemen zijn. Daarnaast zal de
samenwerking tussen de vissers en de
dierenbeschermers opgestart gaan worden.
Een heel goed begin is dat de jacht op de
Kaspische zeehond is gestopt. In Dagestan staat
de Kaspische zeehond zelfs op de Rode lijst en
binnenkort zal Rusland die voorbeeld volgen. Een
geweldig resultaat wat behaald is, waardoor er
nooit meer op deze Kaspische zeehond gejaagd
mag worden.
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In Dagestan heeft de WWAR ook een hondenopvang financieel kunnen steunen. Met deze financiële
steun heeft de WWAR 2 wolven kunnen redden door ze vrij te kopen. Wij zijn blij dat wij ook zulke
mooie projecten hebben mogen steunen het afgelopen jaar.
Lake Baikal
Baikalrobben
Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds is gevraagd voor advies over de Baikalrobben in Lake Baikal,
in 2019 zal dit een vervolg krijgen. In Turkmenistan worden er al trainingen gegeven voor de vissers
hoe zij met de Baikalrobben om kunnen gaan. In Iran loopt ook zo een project, in Kazachstan doet
Amir het project leiden en met succes. Hopelijk kunnen we in 2019 weer meer vermelden over deze
mooie projecten op de website van het Zeehondenfonds en van Lenie ’t Hart.
World Festival of Youth and Students
Sochi
Lenie was net twee weken terug uit Rusland en
ze reisde naar Sochi, daar was ze uitgenodigd om
te spreken op het 19e World Festival of Youth
and Students in Sochi. Dit festival, oorspronkelijk
georganiseerd door de World Federation of
Democatic Youth wat weer verbonden staat aan
UNESCO brengt jaarlijks duizenden jonge
mensen uit 180 landen bij elkaar. Jonge mensen,
veelal studenten, die al in hun eigen land
vechten voor een betere wereld.
Lenie was uitgenodigd om als speaker en forumdeelnemer aanwezig te zijn in de Session
Environment and Health. Het panel werd compleet gemaakt naast Lenie met de volgende personen:
 Marco Lambertini, General Director van het World Wildlife Fund (WWF International);
 Elena Jarkova, Head of Educational Programs van het International Fund for Animal Welfare
(IFAW) en;
 Andrey Grachev, Director of the Department for Interaction with Federal and Regional
Authorities of the Public Joint Company (MMC) Norilist Nickel.
Ervaringen van Lenie:
Het was een heel indrukwekkend geheel, met een geweldige sfeer. Het is heerlijk als je jonge mensen
kunt laten zien hoe je met niks wat kunt maken. Lenie kon in haar presentatie laten zien wat zij in
Nederland heeft gedaan en dat zij vanuit het niets de zeehond op de kaart heeft gezet en een
zeehondencrèche heeft opgebouwd. Wereldwijd heeft ze meegeholpen om ook de plaatselijke
bevolking bij problemen van dieren erbij te betrekken en de kwaliteit van leven van mens en dier te
verbeteren.
Ze heeft de jongelui verteld dat haar project voor de Kaspische zeehond in Iran een groot succes is en
dat dit inmiddels ook in Dagestan en Rusland is opgepakt. Hier helpen zelfs studenten mee om
zeehonden uit hun benarde positie uit de netten te redden. Op initiatief van de Universiteit van
Machatsjkala in Dagestan is het jaar 2018 uitgeroepen tot Jaar van de Kaspische zeehond. Hier
mogen wij als Stichting en als Lenie in eigen persoon toch wel trots op zijn dat dit gerealiseerd is.
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Het is namelijk heel belangrijk dat iedereen in zijn eigen land betrokken is bij de zeehond, maar ook
dat er wordt samengewerkt, in wetenschappelijk onderzoek, voor het welzijn en de toekomst van
deze zeldzame en inmiddels bedreigde zoogdier.
Er is nog wel werk aan de winkel, want Rusland
geeft ieder jaar nog vergunningen af aan vissers
om zeehonden in de Kaspische Zee te doden.
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Colofon
Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds
Koninginnelaan 43A
4335 BA, Middelburg
E-mail:
info@leniethart.nl
Website:
www.leniethart.nl
www.zeehondenfonds.nl
Twitter:
@zeehondenfonds
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