
Zeehondencrèche Pieterburen bestaat dit jaar 45 jaar!

Sinds het aantreden van onze nieuwe directeur Niek Kuizenga is er veel veranderd bij de 
Zeehondencrèche en veranderen wij deze zomer ook van naam. We worden dan 
Zeehondencentrum Pieterburen. In deze naam ligt besloten dat wij meer zijn dan een opvang voor 
zeehonden en dat wij inmiddels een breder verhaal te vertellen hebben. 

Op verschillende manieren willen wij, vooral de bewoners van de Noordelijke provincies, vertellen 
over onze missie en hen (opnieuw) betrekken bij dit fantastische instituut. Naast opvang spelen 
educatie en voorlichting bij ons een belangrijke rol. Met behulp van video/film en een duidelijk en 
inspirerend verhaal, nemen wij u daarom graag mee in onze ontwikkelingen en het verhaal van de 
zeehond en zijn natuurlijk leefomgeving; de Waddenzee. 

In het kort: 

De Zeehondencrèche is bekend als een ziekenhuis voor zeehonden in nood. Sinds de oprichting van 
de Zeehondencrèche in 1971 is de Zeehondencrèche langzaam maar zeker uitgegroeid tot een 
gespecialiseerd zeehondenziekenhuis. De zeehonden die opgevangen worden zijn door vervuiling 
en/of verstoring ziek geworden, gewond geraakt of verweesd. 

Naast opvang en rehabilitatie worden deze zeehonden weer teruggezet in het wild. Dus in diezelfde 
omgeving! 

U begrijpt: Als wij zeehonden moeten opvangen als gevolg van vervuiling en wij diezelfde dieren 
weer in diezelfde vervuilde omgeving terugzetten, dan doen wij niet genoeg. Daarom hebben wij 
ons ten doel gesteld om de zeehond weer een schone zee te geven. Denk alleen al  aan  het afval van
visnetten (640.000 ton per jaar wereldwijd!) en de toenemende plasticsoep in onze zeeën. 
Uitdagingen waar wij in Pieterburen onze verantwoordelijkheid voor willen nemen door mee te 
werken aan duurzame oplossingen en bewustwording. In dit kader hebben we samen met de 
Visserij, Groningen Seaports, Greenwave Plastix en andere partijen, het Happy Seal project 
opgezet. Dit initiatief is gericht op het inzamelen en recyclen van visnetten en plastics uit zee.

Wij laten u graag zien wat wij allemaal doen voor de zeehonden! Graag nemen wij u mee in onze 
ambitie en ons mooie werk.

Wij verzorgen presentaties die, afhankelijk van uw wens, ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. 
Uiteraard zal er ook voldoende tijd en ruimte zijn om met elkaar van gedachten te wisselen en 
vragen te beantwoorden. 

Mocht u meer willen weten of onze presentatie willen opnemen in uw jaaragenda of op uw website 
bij tips voor activiteiten dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen!

Met vriendelijke groet,
Jeannet Velink

Zeehondencreche Pieterburen
Hoofdstraat 94a
9968 AG Pieterburen

Tel: 0595-526526
Jeannet.Velink@zeehondencreche.nl

www.zeehondencreche.nl
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