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Voorwoord 
 

Hierbij bieden wij als bestuur het jaarverslag 2019 aan. Het jaar 2019 was een stabiel jaar voor de 

stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds. De blik op “vooruit kijken” is ons inziens goed gelukt. 

 

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze veldvrijwilligers van de stichting Reddings 

Team Zeedieren, stichting DierenLot en onze donateurs. De financiën zullen ook een onderdeel zijn 

van dit jaarverslag. 

 

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 2020 neer kunnen zetten. 

 

In 2019 hebben de voorzitter Jaap van der Hiele en secretaris Dick Scholtens diverse gesprekken 

gehad met de commissie Schokker omtrent het zeehondenakkoord. Hier gaan we later in dit 

jaarverslag verder op in. 

 

Voor onze veldvrijwilligers hebben we jassen kunnen realiseren voor hun zichtbaarheid wanneer zij 

een zeehond of ander zeedier gaan redden. We zijn er bijzonder trots op dat wij zoiets voor een 

uniformiteit binnen onze mooie vrijwilligersgroep hebben kunnen en mogen realiseren. 

 

We hebben afgelopen jaar ook een paar mooie legaten mogen ontvangen vanuit erfenissen omdat 

deze mensen deze stichting een warm hart toedragen. Dankzij die mooie bedragen hebben we in het 

binnen- en buitenland mooie zaken kunnen realiseren. En daarvoor willen we Lenie ook bedanken, 

want zonder haar was dit vast niet gebeurt. 

 

We zullen niet alles gelijk prijs geven, we wensen u veel lees plezier in dit mooie jaarverslag van 

2019. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dick Scholtens 

Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds 

Secretaris 

 

Jaap v.d. Hiele 

Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds 

Voorzitter 
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Terugblik 2019 
 

Het jaar 2019 was een jaar om juist vooruit te gaan kijken. En vooruit gekeken werd er gedaan, want 

het “zeehondenakkoord” stond op de drempel van de deur. Dit heeft veel tijd en energie gekost van 

het bestuur. Alle overleggen vonden plaats in Harlingen, de voorzitter en secretaris hebben zich over 

dit dossier verder ontfermd. Stevige overleggen stonden er hiervoor op de planning, al met al waren 

het goede en constructieve overleggen. In dit jaarverslag zullen we er inhoudelijk verder op 

terugkomen.  

 

Voor onze zusterstichting Reddings Team Zeedieren hebben we afgelopen jaar lijkkisten kunnen 

realiseren met behulp van Stichting DierenLot voor onze veldvrijwilligers. Deze zijn aan het einde van 

2019 aangevraagd en in de loop van 2020 zullen deze gemaakt en uitgedeeld gaan worden onder 

onze veldvrijwilligers van RTZ. 

 

In het jaar 2019 is onze zusterstichting Reddings Team Zeedieren een samenwerking aangegaan met 

de dierenambulance Schouwen-Duiveland. 

 

Dit was een korte terugblik van het jaar 2019. 

 

Het bestuur bestond in 2019 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 2019 zouden vele 

projecten van het Zeehondenfonds en de WWAR niet gerealiseerd kunnen worden. 

 

In het afgelopen jaar heeft Lenie zich weer ingezet in diverse landen voor de Kaspische zeehond. Ze is 

weer veel in Iran geweest voor het bekijken van de projecten die daar gestart zijn en al een paar jaar 

draaien. Via de WWAR zijn er mogelijkheden om buitenlandse projecten te ondersteunen, Lenie doet 

dit met veel plezier en passie voor de mensen en de dieren in deze landen. De projecten van Lenie 

komen later in dit jaarverslag uitgebreider aan bod. 

 

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 2019 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. 

 

2019 Afgeschreven Bijgeschreven Verschil 

Brandstof € 16.810,09 € 0,00 € -16.810,09 

Donaties € 2.100,00 € 5.532,50 € 3.432,50 

Internetbankieren € 2.810,00 € 2.500,00 € -310,00 

Kantoor & administr. kosten € 1.485,98 € 0,00 € -1.485,98 

Materialen € 8.933,17 € 250,00 € -8.683,17 

Noodfonds € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Onderhoud Dierenambulances € 24.729,57 € 17.091,89 € -7.637,68 

Onderzoek € 678,71 € 911,71 € 233,00 

PR € 825,88 € 200,20 € -625,68 

Reiskosten € 622,89 € 283,22 € -339,67 

Stichting DierenLot € 4.301,65 € 41.047,06 € 36.745,41 

Verzekering € 1.670,99 € 399,42 € -1.271,57 

Totaal Zeehondenfonds € 64.968,93 € 68.216,00 € 3.247,07 

    

Buitenlandse projecten € 33.707,32 € 20.500,00 € -13.207,32 

    

Totaal Zeehondenfonds & buitenlandse projecten € 98.676,25 € 88.716,00 € -9.960,25 

 

De brandstof-, onderhouds- en materiaalkosten blijven voor RTZ de grootste kostenpost. We zijn 
Stichting DierenLot heel dankbaar dat wij afgelopen jaar op de subsidiekosten al deze zaken kunnen 
realiseren, waardoor de auto’s kunnen blijven rijden. We zijn onze vrijwilligers ook heel erg dankbaar 
dat zij dit willen en kunnen doen. Zonder onze vrijwilligers zouden de voertuigen niet kunnen rijden 
en zouden wij de zeezoogdieren langs de gehele Nederlandse kust niet kunnen helpen. 
 
Afgelopen jaar hebben we een aantal legaten mogen ontvangen voor het Zeehondenfonds. In 

overleg met Lenie hebben we voor RTZ ook wat geld kunnen reserveren voor de toekomst. 

 

In het jaar 2020 willen we Reddings Team Zeedieren financieel loskoppelen van stichting Lenie ’t Hart 

Zeehondenfonds. Zo zorgen we ervoor dat de financiële zaken niet door elkaar kunnen gaan lopen 

ondanks dat we het financieel op orde hebben. Wanneer we het los van elkaar kunnen organiseren, 

ontstaan er daadwerkelijk 2 onafhankelijke stichtingen, nu is de ene stichting afhankelijk van de 

andere en dat moet ons inziens gaan veranderen. 

 

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. 

 

In het jaar 2019 hebben we ook de mogelijkheden benut om voor de extra aanvragen van Stichting 

DierenLot in aanmerking te komen.  

 

In het 2e kwartaal van 2019 hebben we een extra aanvraag ingediend voor materialen, in dit kwartaal 

wilden we vangstokken realiseren voor alle vrijwilligers. In Zuid-West was er al ervaring met een 

dergelijk grote vangstok voor het vangen van zeehonden. Deze vangstok heeft model gestaan voor 

de vangstokken die we wilden realiseren. Via één van onze veldvrijwilligers hebben we de netjes 

kunnen laten maken voor deze vangstokken. Deze netjes zijn van dusdanige kwaliteit dat dit geen 

beschadigingen oplevert voor het dier. 

 

Voor het 4e kwartaal hebben we besloten om goede luchtdichte lijkkisten voor het vervoer van 

kadavers te realiseren. Gelukkig hebben we hier geld voor kunnen krijgen bij Stichting DierenLot 

waar we hun ook heel dankbaar voor zijn. Omdat de aanvraag in het 4e kwartaal van 2019 is 

aangevraagd zullen deze kisten in de loop van 2020 gerealiseerd kunnen worden.  
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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 slijten 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 is RTZ een 

samenwerking aangegaan met de 

dierenambulance Schouwen-

Duiveland. Door een artikel in de 

PZC van onze voorzitter heeft dit 

een vrijwilliger opgeleverd op 

Schouwen-Duiveland. Als RTZ alleen 

konden we geen voertuig realiseren 

om aan te vragen, wij wisten dat er 

nog één 4x4 bij stichting DierenLot 

stond zonder bestemming. In 

overleg met stichting dierenambulance Schouwen-Duiveland zijn we een samenwerking aangegaan 

en hebben we deze aanvraag voor deze 4x4 kunnen realiseren. Tevens was het een goede zet, want 

onze samenwerking met de EHBZ was niet best. Door deze samenwerking te realiseren hebben we 

ook een verbeterde samenwerking met de EHBZ kunnen bewerkstelligen. 

 

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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Stichting DierenLot 
 

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 2020 weer subsidie aangevraagd, want wij willen onze veldvrijwilligers toch 

kunnen blijven steunen. 

 

Beleidsplan 

 

Het beleidsplan voor RTZ is helaas op de langere baan geschoven, dit komt ook door het overleg over 

het zeehondenakkoord. Hier kwamen wat veranderingen naar boven, die nodig zijn in een 

beleidsplan. De groei van de stichting RTZ van / naar de stichting EHBZ, heeft erin geresulteerd dat er 

een mogelijkheid bestaat dat deze 2 vrijwilligers organisaties weer 1 organisatie zullen gaan vormen 

in 2021. Voor de redding van zeedieren en met name de zeehond is dit heel goed nieuws. De nieuwe 

organisatie zal dan mogelijk zeezoogdieren hulp Nederland gaan heten.  
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Reddings Team Zeedieren 
 

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 van Reddings Team Zeedieren (RTZ) wel financieel in samenwerking met Stichting 

DierenLot. Afgelopen jaar zijn er geen (grote) projecten door het Zeehondenfonds in Nederland 

gedaan of uitgevoerd. Al blijft RTZ het grootste project voor het Zeehondenfonds. 

 

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. 

 

In 2020 willen we de stichting Reddings Team Zeedieren financieel onafhankelijk maken van stichting 

Lenie ’t Hart Zeehondenfonds. Er zal nog wel steun aangevraagd worden bij stichting DierenLot om 

deze vrijwilligersorganisatie te blijven steunen. In 2019 hebben we al wel een begin gemaakt voor 

deze splitsing, helaas gaat dit langzamer dan wij gehoopt en gedacht hadden. Dit komt mede door de 

gesprekken voor het Zeehondenakkoord waar veel tijd aan besteed werd in 2019. 

 

Rondje strand met de pers 

 

Het afgelopen jaar heeft RTZ zichzelf weer goed op de kaart gezet middels media aandacht en de vele 

meldingen waar er met een DierenLot auto naartoe gereden wordt. Zo ook heeft onze voorzitter 

wederom van de media aandacht genoten van de Provinciaalse Zeeuwse Courant (PZC). Op 19 

januari 2019 ging er een journalist met hem mee het strand op om mee te kijken wat zijn 

vrijwilligerswerk inhield. Jaap doet dit werk al meer dan 25 jaar en vindt het nog steeds dankbaar 

vrijwilligerswerk. Voor Jaap en zijn collega’s strekt het gebied van de Belgische grens tot aan de 2e 

Maasvlakte. Jaap is één van de vrijwilligers waarvan gezegd wordt dat hij haviksogen heeft wanneer 

hij het strand over ziet, hij ontgaat niks en is dan helemaal in zijn element. Uiteraard heeft hij altijd 

alles bij de hand, een goed gevulde auto met alle juiste materialen (o.a. zeehondenmand, 

kadaverzakken, kadaverbak, touwtjes etc.) en alles wat je nodig hebt voor op en rond het strand en 

speciaal voor dit werk.  

 

De meldingen die onze veldvrijwilligers maken worden met het eigen mobieltje gefotografeerd en op 

waarneming.nl geplaatst middels hun app. Aan het begin van 2019 zijn er al 20 meldingen 

binnengekomen op het centrale RTZ noodnummer. Er komen juist meer meldingen binnen omdat de 

populatie het goed doet in Zeeland. Toen Jaap begon zo een 25/26 jaar geleden waren er tussen de 5 

en 10 zeehonden in de Zeeuwse wateren en nu anno 2019 zijn het er zo’n 2500. En dit betekent dus 

ook meer meldingen. Een oorzaak van de verhoogde meldingen is dat het geboorteseizoen van de 

grijze zeehond eind december begint en eind januari eindigt. De meldingen worden verdeeld onder 

de collega vrijwilligers, dit geldt niet alleen voor Zuid-West maar voor heel Nederland. RTZ heeft 

namelijk langs de gehele Nederlandse Kust vrijwilligers zitten die 24/7 bereikbaar zijn voor 

zeezoogdieren in nood. 
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Niet alleen voor zeehonden wordt er gereden, worden er dode vogels gevonden op het strand dan 

neemt de RTZ deze tijdens een melding of middels een eigen waarneming meegenomen. Vogelaars 

en andere organisaties die met vogels of andere zeezoogdieren te maken hebben willen dit ook 

graag weten, op deze manier kunnen ze de soorten in de gaten houden. 

 

Kadavers waarvoor geen onderzoek noodzakelijk is, worden afgevoerd via de milieustraat van de 

dichtstbijzijnde gemeente waar het strand van is. 

 

Zeehondenakkoord 

 

In 2018 zijn Jaap van der Hiele en Dick Scholtens namens Reddings Team Zeedieren en 

Zeehondenfonds Lenie ’t Hart de tafelgesprekken aangegaan omtrent het Zeehondenakkoord. Hier 

namen ook de opvangcentra en stichting DierenLot aan mee. Deze gesprekken zijn in heel 2019 

verder gegaan. 

 

In het Zeehondenakkoord die nog ondertekend moet worden (2020) zijn afspraken gemaakt wanneer 

een zeehond daadwerkelijk hulp nodig heeft kan en zal deze opgevangen worden. Ook de 

mogelijkheid voor 24 uurs observatie is hierin opgenomen, dit gebeurt ten allen tijde in overleg met 

het betreffende opvangcentrum in de regio waar ons team voor actief is. RTZ spuit voor observatie 

met een natuurvriendelijke verf een geel en/of oranje streep op de kont van de zeehond. Ter plaatse 

worden dan ook foto’s gemaakt en het gewicht geschat. Als er een zeehond gemerkt is, wordt er de 

volgende dag nog een keer gekeken of het dier er nog ligt. Mocht het dier er nog liggen, dan wordt er 

in overleg met het opvangcentrum besloten om het dier alsnog op te vangen. 

 

De duidelijke vraag voor het Zeehondenakkoord in 2019 is eigenlijk wel “Moet je zieke zeehonden en 

bruinvissen eigenlijk wel helpen?” Wij zijn als RTZ van mening dat je een dier niet moet laten 

creperen. Onze filosofie is dat we het dier niet verder willen laten lijden dan noodzakelijk, Je laat 

geen dieren ziek achter op het strand. 

Je kunt op 2 manieren helpen: 

1. Je neemt ze mee naar het opvangcentrum voor hulp of; 

2. Je neemt het dier mee naar het opvangcentrum om in te laten slapen. 

 

In januari 2019 zijn er al verschillende gesprekken geweest onder leiding van burgemeester Schokker 

van Vlieland. Eind januari hebben RTZ en Zeehondenfonds besloten om uit het overleg 

Zeehondenakkoord te stappen, het vertrouwen werd opgezegd aan de onderhandelingstafel. Ook 

Zeehondenopvang Eemsdelta is opgestapt. Deze organisaties kregen sterk het gevoel dat het 

akkoord al in beton gegoten leek en dat de economische en politieke belangen de overhand hebben 

ten opzichte van de zeehonden als dier en als populatie.  

 

Als grootste zeehondenreddingsnetwerk voelden wij ons niet gehoord door de gevormde commissie 

en de opvangcentra, onze conclusie was dat zij dicteerden binnen dit Zeehondenakkoord. 

 

Blijkbaar heeft onze noodkreet uiteindelijk toch haar vruchten afgeworpen, want wij hebben nog 

enkele gesprekken gehad met de commissie. In deze gesprekken hebben we toen samengewerkt met 

stichting DierenLot en opvangcentrum Eemsdelta. In deze besloten gesprekken hebben we een 
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aantal probleemstellingen naar voren gebracht waar wij tegenaan liepen in de eerdere gesprekken. 

Het heeft een positief resultaat behaald, waardoor wij weer aan de tafelgesprekken zijn gaan 

deelnemen. We konden merken dat er constructief betere afspraken gemaakt kon worden en de 

samenwerking met de opvangcentra en de EHBZ verbeterde met kleine sprongen. We zijn blij met dit 

resultaat wat wij behaald hebben waardoor er ruimte ontstond om dat individuele dier toch te 

kunnen blijven helpen. En een ander pluspunt is dat wij als RTZ in gesprek zijn gekomen met de EHBZ 

om te proberen er weer één netwerk van te maken, genaamd Zeezoogdierenhulp Nederland. 

 

Samenwerking 

 

Er worden geregeld ook meldingen gedaan voor de gebieden Zandvoort en Katwijk. Daar is de Eerste 

Hulp Bij Zeehonden/Zeezoogdieren (EHBZ) actief. Met deze collega’s hebben we een goede 

samenwerking en de meldingen die binnenkomen worden aan hun doorgezet. De EHBZ is ook actief 

op de Zuid-Hollandse Eilanden en in Zeeland. Deze samenwerking loopt begin 2019 uitermate stroef, 

geen onderlinge communicatie wanneer er een melding binnenkomt. Dus het is voorgekomen dat er 

dubbel gereden werd op een melding. We betreuren dit ten zeerste, al is de samenwerking vanaf het 

najaar 2019 goed verbeterd. Dit heeft u al kunnen lezen in het stukje hierboven onder het kopje 

“Zeehondenakkoord”.  

 

De volgende organisaties maken gebruik van ons reddingsnetwerk en onze kennis in het veld: 

 SOS Dolfijn; 

 Stichting Rugvin; 

 Zeehondenopvang Aseal; 

 Zeehondenopvang Eemsdelta; 

 Zeehondenopvang Pieterburen; 

 EHBZ; 

 Wageningen Marine Research; 

 Diergeneeskundige faculteit Utrecht; 

 Terreinbeherende organisaties; 

 Kust provincies; 

 Kust gemeenten; 

 Waterschappen; 

 Rijkswaterstaat. 

 

Bijvoorbeeld een Alk als deze dood gevonden wordt, gaat deze voor onderzoek naar Wageningen 

Marine Research. Zij maken ook gebruik van ons netwerk en onze kennis op de stranden waar onze 

vrijwilligers zitten. Het heeft ook geresulteerd dat er twee dode bruinvissen uit de Oosterschelde 

geïdentificeerd konden worden. 

 

In het jaar 2019 verliep de samenwerking met name met het reddingsnetwerk de EHBZ en de 

zeehondenopvangcentra Aseal en Pieterburen stroef.  

 

Met de overige organisaties die benoemd staan hebben we in het jaar 2019 een goede 

samenwerking gehad. We hopen dit voor 2020 te kunnen continueren. 
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Internationaal overleg zeedierenopvang 

 

Op zaterdag 13 juli 2019 was er in het Verenigd Koninkrijk een MARC-meeting. Dit is een overleg 

waar alle betrokken partijen uit het Verenigd Koninkrijk die iets met zeedierenopvang te maken 

hebben vertegenwoordigd zijn. Dit zou een goed voorbeeld voor Nederland kunnen zijn. 

 

Tijdens dit overleg kwamen diverse onderwerpen ter sprake, zoals hoeveel opvangcapaciteit men 

daar heeft voor zeehonden. In het Verenigd Koninkrijk zijn er dus meer dan 25 opvangcentra van 

klein tot groot. De kleine kunnen 2 – 8 dieren per seizoen opvangen en de grotere kunnen 100 – 200 

dieren opvangen per seizoen. Daar gaat het er niet om hoeveel opvangcentra er zijn, maar hoe 

kunnen we de capaciteit zo aanpassen voor de hulpbehoevende zeehonden. Door de verschillende 

organisaties die aangesloten zijn wordt er gezamenlijk gefaciliteerd om een opvang te starten en 

draaiende te houden voor onder andere zeehonden. Het is ongelooflijk inspirerend en laat zien hoe 

het wél kan. In 2019 waren ze nog bezig om enkele kleine opvangcentra de kans te geven om op te 

starten of ze daarbij te helpen. 

 

Er worden ook adviezen geschreven over dolfijnen en walvissen die groter zijn dan 6 meter. 

 

Er werden ook verslagen gemeld van de strandingen van het afgelopen half jaar in en rondom het 

Verenigd Koninkrijk. Het was een indrukwekkende lijst met zowel levend als dood gestrande dieren, 

van zeehond tot walvis. 

 

Voor onze voorzitter was het een interessante en leerzame dag geweest. 

 

 

 

Meldingen 

 

In het jaar 2019 heeft RTZ Nederland voor 515 meldingen gereden. Er zijn 360 dieren opgehaald die 

gemeld waren als dood of levend. 

 

Op 7 juni 2019 is er nog een bijzondere melding geweest van een dode vinvis in de haven van 

Vlissingen. RTZ heeft hiervan de coördinatie gedaan en de andere instanties die nodig zijn bij de 

berging van een vinvis in kennis gesteld. Het dier werd om 04:00 uur gevonden. Om 13:00 uur is het 

dier gesneden voor transport en om 18:00 uur was alles opgeruimd.  
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Boek Lenie ’t Hart 
 

In 2019 is er een biografie van Lenie 

uitgebracht. Wij denken dat we als 

Zeehondenfonds daar best trots op 

mogen zijn dat er van zo een 

prachtvrouw een biografie is 

uitgebracht. Lenie heeft heel veel 

kennis over zeehonden en deze 

deelt ze zelfs internationaal. Dit 

boek is gebaseerd op interviews met 

Lenie en archiefmateriaal. 

 

Lenie heeft een hartgrondige afkeer naar de benaming zeehondenmoeder, ze noemt zichzelf liever 

de “vakbondsvrouw” van de zeehonden. Door het publiek werd zij als zeehondenmoeder neergezet, 

terwijl ze alleen de belangen behartigde van de zeehond, vindt ze zelf. 

 

Zij plukte daar enerzijds de vruchten van, blijkt uit de biografie in de vorm van talloze helpers en 

donateurs voor de zeehondencrèche Pieterburen. Anderzijds kreeg ze in de loop der jaren juist 

steeds meer kritiek wegens die rol. Vooral van de politiek en de wetenschap kwam er meer kritiek. 

Tenslotte leidde dit tot haar tumultueuze vertrek bij de Zeehondencrèche die ze zelf in 1973 had 

opgericht. 

 

De titel van haar boek luidt, “Zo onafhankelijk als een zeehond” en roept direct de vraag op hoe 

onafhankelijk is een zeehond eigenlijk. De zeehond is een onafhankelijk dier en accepteert alleen 

hulp als hij in nood is. 

 

Lenie accepteerde namens de zeehonden deze hulp. Daarbij was ze afhankelijk van de donateurs. 

Deze biografie schetst haar als een bijzonder eigenzinnige vrouw die al vanaf haar vroegste jeugd 

juist haar eigen gang ging. 

 

Ze heeft ook vele beroemdheden ontmoet en leerde ze ook goed kennen, onder andere Prins 

Bernhard, de Iraanse prins Aga Khan en de Griekse scheepsmagnaat George P. Livanos. Sinds de jaren 

70 reist ze de hele wereld over om te lobbyen voor “haar” werk, want ze was het gezicht van de 

zeehondenopvang Pieterburen. Ze deed zelfs samenwerken met het grote bedrijf Shell, zoals ze zelf 

zegt en verdedigt in haar boek, je bereikt meer met samenwerken met al die partijen dan 

tegenwerken. 

 

Haar biografie staat vol met persoonlijke anekdotes en het ontstaan van de Zeehondencrèche 

Pieterburen. In onze ogen als organisatie de moeite waard om te lezen. 
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Buitenlandse projecten 
 

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. 

 

2e zeehondenopvang in Iran 

 

Door de hulp van het Iraanse Caspian Seal Conservation Center Kazachstan is het mogelijk een 2e 

zeehondenopvang te realiseren in de Kaspische regio. 

 

Vrouwen steunen project in Iran 

 

In Iran is er een project om de Kaspische 

zeehond te beschermen, een aantal 

vrouwen aldaar hebben handwerkjes 

gemaakt wat verkocht wordt voor de steun 

van het redden en beschermen van de 

Kaspische zeehond.  

 

First Caspian Economic Forum 

 

Op 11 en 12 augustus 2019 is in Turmenistan de 1e Caspian Economic Forum georganiseerd. Lenie 

was uitgenodigd door de Turkmeense minister voor Landbouw en Milieubescherming. Het project 

voor de Kaspische zeehond heeft veel aandacht gekregen. De president van Kazachstan benoemde 

de opvang in zijn openingsspeech. Andere gasten die aanwezig waren, alle presidenten van de 

landen die aan de Kaspische zee liggen en vanuit de WWAR was Lenie ’t Hart aanwezig. 
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