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INLEIDING
Het verslagjaar 2017 kende hoogte- en dieptepunten op het gebied van zeehondenzorg en
opvang. In voorgaande jaren werd door het bestuur een aantal gesprekken gevoerd met tientallen
betrokkenen bij de hulp aan hulpbehoevende dieren (met name - maar niet uitsluitend zeehonden) om met een positieve insteek hulp aan dieren in nood te kunnen blijven bieden.
Dit om de mogelijkheden te verkennen, bestaande situaties te evalueren en te zoeken naar
ontwikkelingen voor de toekomst, met name op het gebied van samenwerking. Dit heeft in
2017 geleid tot verdere stappen om te komen tot samenwerking met partners in een missie.
Dat is een on-going proces, dat tijd en energie kost, maar waarvan we mogen verwachten
dat het op termijn tot een meer positieve situatie voor hulpbehoevende (zee)dieren zal
leiden.
Reeds in 2015 is besloten om het werkterrein van de Stichting te verbreden: alle dieren die
hulp nodig hebben en waar “onze” veldvrijwilligers mee te maken krijgen, verdienen een
tweede kans. Dat geldt voor alle in het wild levende dieren, maar ook voor verwilderde
katten, weggelopen honden, verdwaalde schapen en andere dieren die in problemen zijn
gekomen. Niet alleen in Nederland, maar ook bij projecten in het buitenland wordt de
Stichting regelmatig geconfronteerd met schrijnende situaties rond hulpbehoevende dieren.
En vanzelfsprekend wordt dan waar mogelijk gezocht naar oplossingen om dierenleed te
helpen oplossen of voorkomen. Dat lukt niet met het beperkte budget van onze Stichting,
maar wat we wél kunnen doen is organisaties helpen met adviezen en hen in contact
brengen met collega’s die hen verder kunnen helpen, vaak ook financieel. En dat is precies
wat de doelstelling van onze Stichting beoogt.
Het bestuur is blij met de samenwerking met de Stichting Dieren-lot en met diens
dochterorganisatie WWAR (World Wide Animal Rescue). Dankzij de genereuze en
stimulerende steun van deze beide organisaties kon onze Stichting ook in 2017 voortvarend
aan de slag, zowel in binnen- als in buitenland.
We zijn blij dat we ook in 2017 weer veel voor dieren hebben kunnen betekenen. In de
hierna volgende pagina’s kunt u het verslag van onze activiteiten op dat gebied lezen.

Het bestuur.
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BESTUURLIJKE ZAKEN
Stichting Lenie 't Hart Zeehondenfonds is in 2014 op veler verzoek opgericht als een
eerbetoon aan Lenie ’t Hart vanwege haar - op dat moment - 43 jaar tomeloze inzet in haar
strijd tegen onrecht tegenover mens en dier. Met het geld dat de Stichting hoopt te
verzamelen bieden de schenkers Lenie 't Hart de gelegenheid om personen en instellingen te
steunen die waar ook ter wereld hulpbehoevende dieren - in het bijzonder zeezoogdieren willen redden. Op 01-05-2014 is de Stichting ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder KvK nummer 60592710 (RSIN nummer: 853974974)
De Stichting stelt zich ten doel:
het bieden van steun aan personen en instellingen die zich waar ook ter wereld
bezighouden met hulp aan (zee)dieren die in problemen zijn gekomen en het verrichten
van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢

Het verlenen van noodhulp aan en het geven van voorlichting over zeedierenwereldwijd,
het bieden van daadwerkelijke steun bij de opvang van zeedieren of bij reddingspogingen van
gestrande zeedieren, met als doel de dieren weer vrij te laten in de natuur,
het beschikbaar stellen van expertise op het gebied van verzorging van opgevangen
zeedieren en het gebied van reddingsacties van gestrande walvisachtigen,
het beschikbaar stellen c.q. organiseren van financiële steun aan personen en
instellingen die zich inzetten voor het welzijn van in problemen geraakte zeedieren,
het instellen en onderhouden van een internationaal kennisnetwerk van experts op
het gebied van (verzorging van) zeedieren,
het initiëren, stimuleren, ondersteunen en doen uitvoeren van wetenschappelijk
onderzoek in het belang van zeedieren en hun leefomgeving, alsmede het
samenwerken met instellingen en personen die activiteiten op het gebied van
wetenschap ontplooien,
het opzetten, stimuleren en (doen) uitvoeren van educatieve projecten voor
specifieke doelgroepen die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij zeedieren, hun
leefwijze en hun problemen,
alle overige (rechts-)handelingen die het doel bevorderen.

De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds gaat er van uit dat opvang van zeehonden en het
verlenen van hulp aan hulpbehoevende dieren in het algemeen is gebaseerd op het
uitgangspunt dat je een hulpbehoevend dier niet aan zijn lot over laat. Niet alleen is die
verplichting “een ieder is gehouden een hulpbehoevend dier de nodige hulp te verlenen”
vastgelegd in de Nederlandse wet, maar het wordt ook gezien als een elementair menselijke
en ethisch waardige houding. Als je in de gelegenheid bent om een dier dat lijdt te helpen
dan doe je dat. Ongeacht of de oorzaak van het lijden van dat dier veroorzaakt is door
menselijke activiteiten of niet. En ongeacht of de betreffende diersoort bijna is uitgestorven
of (nog steeds) in grote getale voorkomt.
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Bij aanvang van het jaar 2017 bestond het bestuur uit:
- De heer K. van der Meulen (voorzitter)
- Mevrouw S.E. van der Vliet (penningmeester)
- De heer T. Thimig (secretaris)
Het bestuur is enkele keren bij elkaar geweest om te vergaderen. Er is geen bezoldiging en geen
onkostenvergoeding voor bestuursleden. Ook Lenie ’t Hart krijgt geen salaris of onkostenvergoeding
uit het fonds; slechts reis- en verblijfkosten van haar buitenlandse projecten worden door Stichting
Lenie ’t Hart Zeehondenfonds - met steun van de WWAR – betaald, althans wanneer deze niet
worden betaald door de overheden die haar hadden uitgenodigd.
Het beleid van de Stichting richt zich op het ondersteunen van organisaties en individuen die
zich bezig houden met verantwoorde opvang, herstel en het terugzetten van zeehonden c.q.
zeedieren. Daarnaast krijgen steeds vaker ook organisaties steun en aandacht die hulp
bieden aan andere hulpbehoevende dieren. Ook in het jaar 2016 heeft de Stichting daarin
reeds een belangrijke rol kunnen spelen.
BEDRIJFSVOERING
De bedrijfsvoering van de Stichting is erop gericht om activiteiten van organisaties en
individuen te stimuleren c.q. te ondersteunen waarvan de activiteiten passen binnen de
doelstellingen van de Stichting. Dat betekent met name steun aan personen en (kleine)
organisaties in binnen- en buitenland die zich inzetten voor hulp aan in het wild levende
dieren, en in het bijzonder zeehonden c.q. zeedieren.
Om dit doel te bereiken beschikt de Stichting - dankzij de genereuze steun van Stichting
DierenLot - inmiddels over een tractor en 4 dierentransportauto’s waaronder een four wheel drive
dierenambulance, die zijn overgedragen aan zgn. RTZ-vrijwilligers. (zie verder in dit jaarverslag:
Stichting RTZ: ReddingsTeam Zeedieren) en op verschillende plaatsen langs de Nederlandse kust zijn
gestationeerd. Dit geeft de veldvrijwilligers de mogelijkheid om snel ter plaatse te zijn wanneer een
hulpbehoevend dier wordt gemeld, of wanneer een gered dier naar elders moet worden gebracht.
Het bestuur van Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds is heel blij met de fantastische steun
die zij ook in 2017 heeft gekregen van Stichting DierenLot en diens zusterorganisatie WWAR
(World Wide Animal Rescue). Zonder deze steun was onze Stichting niet in staat geweest om
in het verslagjaar 2017 in binnen- en buitenland zoveel te bereiken op het gebied van hulp
aan dieren, maar ook op het gebied van informatie, communicatie, steun aan en
samenwerking met (kleine) organisaties van dierenredders.
ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
Stichting RTZ: Reddings Team Zeedieren
Sinds 12 november 2016 heeft de Stichting Zeehondenfonds Lenie ’t Hart een werkstichting waarin de
Nederlandse vrijwilligers werkzaam zijn.
Het contactadres van deze nieuwe Stichting is:
Zinkwerf 39, 2544 EC ’s Gravenhage.
Het bestuur van deze Stichting - die is ingeschreven in
de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 67342655, en RSIN nummer 856939663 bestaat grotendeels uit bestuursleden van de bovenliggende Stichting.
Het voltallige bestuur van Stichting RTZ is:
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De heer K. van der Meulen (voorzitter)
Mevrouw S.E. van der Vliet (penningmeester)
De heer T. Thimig (secretaris)
De heer Th. De Wijs (bestuurslid)
Mevrouw L. Godlieb (bestuurslid).
De doelstellingen van Stichting RTZ (ReddingsTeam Zeedieren) zijn nagenoeg identiek aan
die van de bovenliggende Stichting. Voor alle duidelijkheid worden ze hierbij weergegeven:
De Stichting RTZ tracht haar doel te bereiken door onder meer:
➢
➢
➢

➢
➢

Het op ieder moment van de dag met inzet van vrijwillige medewerk(st)ers redden
van zeedieren in de ruimste zin van het woord;
Het verzorgen van opleidingen voor vrijwillige medewerk(st)ers om hun werkzaamheden met
zeedieren op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren;
Het binnen de mogelijkheden van het landelijke netwerk verzorgen van transport
over de weg, het water en in de lucht, zodat zeedieren die in nood verkeren op een
verantwoorde wijze in een opvangcentrum afgegeven kunnen worden voor verdere
verzorging;
Het verzorgen van goede communicatie tussen onder meer de vrijwillige medewerk(st)ers, de
opvangcentra en (overheids) instanties;
Het streven naar alle overige (rechts)handelingen die het doel bevorderen.

Met deze nieuwe Stichting RTZ is een structuur gecreëerd, die voor overheden,
(natuur)organisaties en particulieren duidelijkheid geeft over de rol van de vrijwilligers in het
reddingswerk. Er is inmiddels een centraal meldpunt en samenwerking met het
landelijk meldnummer 144, waar iedereen een zeedier in nood kan melden. Die melding
wordt dan meteen doorgegeven aan de dichtstbijzijnde lokale coördinator. Bewust is
gekozen voor “zeedieren”, omdat naast hulpbehoevende zeehonden ook vaak bruinvissen,
dolfijnen, zeeschildpadden, walvisachtigen en zeevogels gemeld en geholpen worden.
Vele tientallen vrijwilligers met vaak vele jaren praktijkervaring met (zee)dieren hebben zich
al enthousiast aangesloten bij de Stichting RTZ. Zij hebben aangegeven dat ze behoefte
hebben aan een overkoepelende structuur, die voor hen beschikbaar is om eventuele
problemen op te lossen en die zorgt voor goede communicatie, zowel onderling als naar
buiten.
Dankzij de steun van Stichting DierenLot zijn drie dierenambulances een tractor en een terreinwagen
aan diverse teams in bruikleen gegeven. De coördinator van de teams is Theo de Wijs van
Dierenambulance de Wijs in Den Haag in deze nieuwe Stichting.
Voor alle duidelijkheid: de Stichting RTZ gaat niet over de opvang van de
geredde dieren, al wil men natuurlijk wel weten wat er in opvangcentra met de dieren wordt
gedaan.
Er wordt gereageerd op meldingen, hulpbehoevende dieren worden opgevangen,
krijgen eerste hulp volgens protocol en worden naar een daartoe bevoegde opvang
gebracht, die voldoet aan de eisen van de wetgeving. Daarmee wordt het vrijwilligersnetwerk een
zelfstandige organisatie, los van opvangcentra voor zeehonden, walvisachtigen en vogels. Lenie ’t
Hart: “De vrijwilligers in het veld doen fantastisch werk, maar wat er was gaan ontbreken was
onderlinge communicatie en duidelijkheid over samenwerking, zowel met elkaar als met lokale en
landelijke instanties. Dat is met Stichting RTZ veilig gesteld. Het netwerk van RTZ-vrijwilligers bestrijkt
de hele Nederlandse kust en de Waddeneilanden. Hieronder een summiere omschrijving van enkele
RTZ-Regio coördinatoren:
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RTZ Ameland
Rob Knoeff en Tiny Kolk waren al vele jaren op Ameland actief als dierenredder. Ter vervanging van
de Opel Combo hebben Rob en Tiny een four wheel drive ambulance in gebruik mogen nemen via
Stichting DierenLot. Rob en Tiny hebben afspraken gemaakt met de lokale overheid en nemen een
groot deel van de dierenzorg op het eiland over. Dag en nacht zijn ze in touw; het is nauwelijks te
bevatten dat beiden daarnaast ook nog een volledige baan hebben. Gemiddeld worden zijn zeven
keer per dag opgeroepen. De lijst van dieren die door hen zijn gered is eindeloos, en varieert van
verdwaalde honden en katten, van padden tot uitgebroken paarden en schapen, egels en (roof)vogels
tot konijnen en zeehonden. Veel jonge dieren werden door mensen meegenomen uit onwetendheid,
omdat het zielig wordt gevonden. Niet begrijpend dat moeder meestal in de buurt is. Door goede
voorlichting is dat in 2017 minder vaak voorgekomen maar het gebeurd nog steeds. Er waren
dieptepunten van dieren die het niet hebben gered tot wonderbaarlijke genezingen en reddingen. De
triomf was het hondje Frieda op 28 juni 2017, die na vijf uur in een konijnenhol te hebben gezeten, er
levend maar toch bibberend werd uit gehaald. Minutieus en voorzichtig werd het landschap
afgegraven om instorting van het konijnenhol te voorkomen.. Het bericht heeft zelfs 'De Telegraaf'
gehaald en is op de Facebookpagina door 131.728 mensen bekeken. Het leverde 655 Likes op en het
bericht werd 173 keer gedeeld. Door de goede materialen en vervoer zijn Rob en Tiny in staat
geweest om deze reddingen uit te voeren. Voor veel geredde dieren was 2017 een geweldig jaar met
medewerking van de Politie Ameland, particuliere hulp en alle melders.

RTZ Vlieland
Al 30 jaar is Willem Stel actief op Vlieland. Dagelijks krijgt hij meldingen van (zee)dieren in
nood en gaat er met zijn DierenLot-tractor op uit. In 2017 heeft hij meer dan 1000 uur in zijn tractor
langs de vloedlijn doorgebracht. Het resultaat in 2017: 319 aangetroffen dode en levende
dieren.
RTZ Terschelling
Nadat Hessel Wiegman, onze grootste zeehondenredder op 10 februari 2017 was overleden is in
overleg met Aike Luscuere daar waar nodig de nodige hulp geboden aan zeehonden en overige
dieren. Aike was van kleins af aan de rechterhand van Hessel en altijd met hem op pad om zeedieren
te redden. Er werd begonnen met de bouw van een noodopvang voor zeehonden op Terschelling
waar onze Stichting een grote bijdrage aan heeft geleverd zowel in de financiën als in de opleiding
van vrijwilligers om zeehonden te verzorgen en materialen. Samen met Rederij Noordgat heeft men in
stukken visnet verstrikte zeehonden bevrijd. Onze Stichting betaalde ook de kosten van Rederij
Noordgat en de brandstofkosten voor Auke.
RTZ Den Helder
Als het gaat om transport van dieren of materialen om dieren te redden, komt Herman
Adema vanuit Den Helder in actie. Al vele jaren geleden volgde hij bij Lenie ’t Hart een cursus
in het omgaan met zeehonden. En sinds de oprichting van Stichting Lenie ’t Hart
Zeehondenfonds is Herman dé transporteur van alles wat ergens naar toe gebracht moet
worden. Dat geldt voor dieren (zeehonden, vogels, katten, schildpadden enz.), maar ook
voor materialen (kleding en andere attributen) die de diverse opvangcentra en RTZ-reddingswerkers
nodig hebben. In de de door de Stichting DierenLot beschikbaar gestelde Opel Combo
dierenambulance rijdt hij vele kilometers per jaar.
RTZ Velsen
In Velsen en omgeving is Dave de Koning met zijn familie en team van vrijwilligers al ruim 25
jaar actief. De groep probeert zoveel mogelijk self supporting te zijn en regelt van alles om
dat mogelijk te maken. Zo hebben ze een prachtig onderkomen in IJmuiden georganiseerd.
In 2017 kon men overgang tot realisatie van zijn plannen om de activiteiten in een Stichting onder te
brengen. Het team heeft veel ervaring met het redden en verlenen van eerste hulp
aan (zee)dieren en heeft goede afspraken gemaakt met gemeenten en overheidsdiensten;
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daardoor beschikt het team over alle benodigde vergunningen en ontheffingen. Dankzij
Stichting DierenLot kon onze Stichting een Opel Combo dierenambulance ter beschikking
stellen, die in 2017 veelvuldig in actie is gekomen om gestrande zeedieren te redden.
RTZ Den Haag
De landelijke coördinator van Stichting RTZ is Theo de Wijs, die al meer dan 40 jaar
samenwerkt met Lenie ‘t Hart. Zijn kennis en ervaring, zowel van het kustgebied als van de
dieren die daarin leven, is van onschatbare waarde voor de Stichting. Hij heeft al jarenlang
afspraken met gemeenten en plaatselijke (natuur)organisaties, zodat hij beschikt over alle
noodzakelijke vergunningen en ontheffingen. John Ekkel, één van zijn medewerkers, is
regiocoördinator van “zijn” gebied. Maar Theo kent alle veldvrijwilligers langs de kust
persoonlijk en is daardoor de ideale overkoepelende coördinator.
RTZ Vlaardingen
Dierenredder John Stout (hij werd in 2016 op de Landelijke Dieren Lot bijeenkomst benoemd
tot “Dierenhulpverlener van het jaar”) afscheid van de Dierenbescherming en
begon zijn eigen Stichting Dierennoodhulp Team West Nederland. Onze Stichting heeft
nog een jaar lang de brandstof voor deze dierenambulance vergoed en nu geheel zelf supporting.
RTZ Zuid - West Nederland
In zuidwest-Nederland is Jaap van der Hiele als vrijwilliger werkzaam. Hij heeft een netwerk van veel
vrijwilligers die hem daar waar nodig ondersteunen. Hij heeft de rol centrale coördinator van het
veldwerk langs de Zeeuwse kust en gedeelte Zuid-Hollandse kust. In 2014 heeft hij samen met
anderen de zeehondenopvang A-seal in Stellendam opgericht en is in begin 2017 gestopt als
bestuurslid bij de Stichting Aseal. Jaap is nu weer de centrale coördinator voor RTZ binnen dat
gebied. Hij werkt nauw samen met de vrijwilligers van Zeezoogdieren Hulp Kop van Goeree.
Daarnaast is hij betrokken bij het getijdecentraleproject in de Oosterschelde waarbij dood gevonden
dieren naar Utrecht worden gebracht. Sinds eind 2016 begin 2017 kan hij beschikken over een four
wheel drive van de Stichting DierenLot die ter beschikking is gesteld via onze stichting. Er zijn in totaal
523 dieren van het strand gehaald in goed overleg waarvan 75 % door de mensen van RTZ en 25 %
door de mensen van de EHBZ.
ACTIVITEITEN VOOR/MET STICHTING DIEREN-LOT
Als ambassadeur van Stichting Dieren-Lot wil Lenie ’t Hart niets liever dan de activiteiten van
deze diervriendelijke organisatie ondersteunen. Daartoe is ze in het verslagjaar 2017
veelvuldig onderweg geweest.
➢ Buitenschoolse opvang
Op de buitenschoolse opvang Kids2B in Appingedam waren op maandag 3 april twee grote dieren
vrienden te gast: Lenie ’t Hart namens Stichting DierenLot en Pim Lollinga van het opvangcentrum
Faunavisie in Westernieland. Beiden waren daar op uitnodiging van de kinderen, want die hadden
bedacht dat ze met elkaar een actie voor dieren wilden doen. En als doel hadden ze uitgekozen:
Stichting DierenLot. Op 2 mei werd de opbrengst overgedragen aan DierenLot en aan Faunavisie.
➢ Lenie deelt prijzen uit op oldtimer dag in Termunten
Zondag 2 juli, op de valreep, vlak voor haar vertrek naar landen rond de Kaspische Zee, trad Lenie ’t
Hart op als presentatrice en prijsuitreiker van het jaarlijkse oldtimerfestival visje kopen in Termunterzijl.
➢ Lenie ’t Hart brengt zeehond naar Rotterdam
Amper terug van haar reis langs de Kaspische Zee is Lenie alweer in actie in Nederland. Ze was
gevraagd door de ouderenzorg organisatie 'Domus Magnus' om een robotzeehond te overhandigen
aan de bewoners van de woonzorglocatie De Magistraat aan de Henegouwerlaan in het centrum van
Rotterdam. Natuurlijk voldeed Lenie graag aan dat verzoek.
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➢ Lenie nog even langs bij de dierenvoedselbank
Ter afsluiting van haar bezoek aan Rotterdam ging Lenie nog even langs bij de dierenvoedselbank
'Okehor' om daar wat zakken hondenvoer af te geven. Ze was diep onder de indruk van het vele werk
wat daar verricht wordt. Naast het gebruikelijke honden- en kattenvoer - waarin de Dierenvoedselbank
geweldig wordt gesteund door Stichting DierenLot, is er ook grote behoefte aan papagaaienvoer.
➢ Dierenredders in het zonnetje
Op 21 september was Lenie ’t Hart onderweg naar Utrecht toen zij een paar jongens opmerkte. Bij het
navragen wat er aan de hand was vertelden de jongens over een schaap in een sloot. Het bleek dat
de scholieren - brugklassers die op weg naar school waren - onderweg een schaap in de sloot hadden
aangetroffen. Twee van hen hadden geen moment geaarzeld, waren bij het dier in de sloot
gesprongen en hadden het dier gered. Nu waren ze terug naar huis om droge kleren aan te trekken
en de rest van het groepje wachtte op hun klasgenoten. De volgende dag is Lenie naar de school van
de jongens gegaan en heeft de redders even in het zonnetje gezet door ze een symbolisch schaap en
een certificaat te geven waarmee ze namens Stichting DierenLot tot “dierenredders van het Dollard
College” werden benoemd. De schoolleiding vond het heel leuk dat een paar van hun leerlingen op
deze positieve manier aandacht kregen.
VOORLICHTING EN PUBLICITEIT
Voorlichting en educatie op het gebied van dierenwelzijn en hulp aan dieren is van
levensbelang. Niet alleen voor de betreffende dieren, maar vooral om kinderen en
volwassenen er op te wijzen dat zij medeverantwoordelijk zijn voor wat Rudy Kousbroek
“onze medereizigers” noemt. Lenie en mensen van R.T.Z. geven regelmatig voorlichting over
zeehonden. In 2017 is in samenwerking met het Nationaal Park Oosterschelde, het Milieu
Educatiecentrum, Preparateur Bio-Art en de mensen van RTZ-zuidwest een leskist ontwikkeld voor
het basisonderwijs over de zeehond op en rond de Oosterschelde.
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in Nederland is onze Stichting in 2017
betrekkelijk terughoudend geweest. Weliswaar is een aantal dood gevonden zeehonden
voor onderzoek naar het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum van de Faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht gebracht en zijn de uitkomsten daarvan in
kaart gebracht, maar daadwerkelijke activiteiten op het gebied van onderzoek zijn in dit jaar
niet aan de orde.
WWAR: INTERNATIONALE ACTIVITEITEN
Dagestan
Op maandag 3 juli is Lenie begonnen aan een drie weken lange reis rond het westelijk deel van de
Kaspische Zee om het zeehondenproject te bespreken met overheden, wetenschappers en andere
experts. Eerst vloog ze naar Machatsjkala, de hoofdstad van Dagestan, vervolgens reisde zij langs de
kust naar Bakoe in Azerbaijan, en van daaruit – samen met biologen en beleidmakers van Dagestan
en Azerbaijan naar Teheran, de hoofdstad van Iran. Dat was het startpunt voor een al bijna bekende
trip naar Gorgan aan de Iraanse kust van de Kaspische Zee, waar met steun van onze Stichting en
dankzij Stichting WWAR een project is opgezet tot bescherming van de Kaspische zeehond. Op het
schiereiland Myankali, bij de vissershaven Bandar Torkman, is zelfs een klein opvangcentrum voor de
Kaspische zeehond gerealiseerd. Haar reisverhalen staan uitgebreid vermeld op de website
https://www.leniethart.nl
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Gesprek met minister Dagestan
Kort na haar terugkeer in Nederland werd Lenie op uitnodiging van het Russische Ministerie van
Ecologie naar Moskou en Sochi, gevraagd om met wetenschappers en beleidsmakers te overleggen
over de bescherming van de bedreigde Kaspische zeehond. De Moscow State University, de
Dagestan State University en overheden van Rusland en Dagestan hadden een beroep gedaan op
haar kennis en ervaring met zeehonden in diverse gebieden in de wereld. Lenie ’t Hart’s bijdrage
begon al in Moskou met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Met het door haar
opgezette project in Iran als voorbeeld, zijn ook in andere landen rond de Kaspische Zee initiatieven
ontstaan om het enige zeezoogdier in die zee te beschermen.
World Festival of Youth and Students in Sochi.
In Sochi, was ze uitgenodigd als een van de sprekers op het 19e World Festival of Youth and
Students in Sochi. Zij was betrokken bij de “Session Environment and Health”. Daar zat Lenie in een
panel samen met 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" Norilsk Nickel in een zaal met vele
honderden belangstellende. Dit Festival, oorspronkelijk georganiseerd door de World Federation of
Democratic Youth (verbonden 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.
Dit jaar kwamen van 14 tot 22 oktober ruim 25.000 jongeren naar het Sochi Olympic Park
TOEKOMST
Berichtgeving in de media over aandacht voor hulpbehoevende dieren, opvang en andere
vormen van dierenredding is zorgwekkend. Het lijkt erop dat de kloof tussen georganiseerde
natuurbeheerders en dierenhulpverleners groeit en daarmee de onverschilligheid voor
dierenleed. Toch blijkt uit de vele reacties op dierenreddingen dat een groot deel van de
Nederlandse bevolking het niet eens is met deze ontwikkeling. Daarom streeft onze Stichting nog
steeds naar overleg tussen de partijen die zich bezig houden met het redden van individuele dieren én
de partijen die zich bezig houden met populatiebeheer.
In het afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar de opvang van zeehonden. Dit internationale
onderzoek had een uitkomst dat men alle zeehonden maar aan hun lot moesten overlaten. Dit kunnen
en willen wij niet accepteren. Wij hebben tijdens de vergaderingen gepleit voor een goede opvang en
dat alle dieren tellen. Ondertussen zijn we met de stichting dieren lot een handtekeningenactie gestart
onder het mom van … “Jacht op zeehond weer geopend”. De actie loopt tot in 2018.
Een samenwerking tussen deze partijen, die qua visie zo ver uit elkaar
liggen, lijkt vooralsnog niet haalbaar. Maar een “peaceful co-existence” met wederzijds
respect voor de verschillende standpunten op het gebied van dierenwelzijn zou al een
enorm winstpunt zijn. Daar zal onze Stichting zich dan ook de komende jaren voor inzetten.
Belangrijk daarbij is dat de media worden voorzien van de juiste, adequate achtergrondinformatie.
Wat nu te vaak gebeurt is dat journalisten zonder dieper op een zaak in te gaan
niet-wetenschappelijk onderbouwde meningen en aannames als feiten in hun artikelen
presenteren. En omdat het vooral de natuurbeheerders zijn die met dergelijke berichten
naar buiten treden, wordt daarmee consequent een onjuist beeld van de in Nederland in het
wild levende dieren gecreëerd: als je een onwaarheid maar vaak genoeg herhaalt, wordt hij
waar. Daar ziet onze Stichting een taak voor de toekomst: de media voorzien van op
wetenschappelijk onderzoek gebaseerde feiten. Onnodig te vermelden dat deze aanpak niet
slechts geldt voor zeehonden, maar voor alle in het wild levende dieren die hulp nodig
Hebben.

Wat betreft de projecten in binnen- en buitenland stelt onze Stichting zich op het standpunt
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dat zij vooral in de beginfase steun verleent aan een persoon of organisatie die zich wil
inzetten voor hulp aan dieren. Het is de bedoeling dat een dergelijk initiatief op termijn leidt
tot een self supporting organisatie, die niet langer hoeft te leunen op de hulp vanuit onze
Stichting. Voor een aantal zaken, zoals bovengenoemde informatie aan de media en vooral
ook de communicatie, zowel tussen de diverse reddingsteams als met externe partijen zoals
de overheid, ziet onze Stichting ook in de komende jaren een rol voor haar weggelegd.

Colofon
Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds
Dallingeweersterweg 8
9947 TA Termunten
Telefoon: (0596) 602060
Fax: (0596) 712190
E-mail: info@leniethart.nl
www.zeehondenfonds.nl
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Financiën 2017
Banksaldo per 01-01-2017

€ 1.811,03

Inkomsten 2017

€ 77.236,40

Alle opbrengsten zijn verkregen uit bijdragen en donaties van particulieren
en van Stichting Dierenlot en WWAR.

Steun aan veldwerkers (brandstof/reiskosten)

24.910,71

Aanschaf materialen veldwerkers (manden, hygiëne etc.) &
ondersteuning opvangcentra Eemsdelta & Terschelling

12.768,88

Onderhoud / kosten dierentransportauto’s

6.919,43

Wetenschappelijk Onderzoek

2.289,61

Buitenlandse projecten (WWAR)

Rederij Noordgat zeehondenreddingen

26.283,33

605,00

Rederij Veltman watertransporten

1.415,10

Overig (juridische kosten, verzekeringen, bankkosten,
catering, veerdiensten)

2.492,17

Totaal bestedingen 2017

€ 77.685,13

Banksaldo per 31-12-2017

€ 1.362,30
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