
Karin de Liedjesmamma adopteert zeehond Kasjtanka
 

Als gevolg van de harde storm

zeehonden aangespoeld op de eilanden en langs de kust van de Waddenzee. 

Voor de Zeehondencrèche in Pieterburen zijn het drukke tijden! Ze hebben 

inmiddels al 362 zeehonden opgenomen en ze verblijven in een

het terrein van de crèche in allemaal badkuipen en zwembadjes…

 

Wat de Zeehondencrèche voor deze dieren doet? 

Ze onderzoeken de dieren goed en kijken of ze ziek zijn of parasieten hebben. De 

zeehonden krijgen medicijnen als ze dat nodig heb

heel veel - vis te eten! Als de zeehond weer gezond

80 kilo weegt), dan wordt de zeehond vrijgelaten en mag hij weer ‘naar huis’! 

 

Waarom heb je een zeehond geadopteerd?

Omdat ik weet dat de Z

werk te kunnen doen en alle kosten voor de medicijnen, de onderzoeken en de 

vele kilo’s vis te kunnen betalen! 

 

Waarom heb je de zeehond die jij adopteert Kasjtanka genoemd?

Ik heb deze kerstvakantie heel hard gewerkt om mijn nieuwe liedjesboek + CD af 

te krijgen. Het zijn allemaal liedjes over de verhalen van Tsjechov, een Russische 

schrijver. Hij heeft ook een verhaal geschreven over Kasjtanka, een hondje dat 

verdwaalde en helemaal 

verdrietig toen een man haar

Daar was Kasjtanka heel gelukkig, maar toch miste z

Gelukkig vond Kasjtanka 

mijn liedje loopt goed af. Ik hoop dat mijn zeeh

Zeehondencrèche heeft gewoond, ook weer haar eigen ‘thuis’ terugvindt in de 

Waddenzee. Daarom heb ik haar Kasjtanka genoemd.
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Waarom heb je de zeehond die jij adopteert Kasjtanka genoemd?

Ik heb deze kerstvakantie heel hard gewerkt om mijn nieuwe liedjesboek + CD af 

te krijgen. Het zijn allemaal liedjes over de verhalen van Tsjechov, een Russische 
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mijn liedje loopt goed af. Ik hoop dat mijn zeehond, nadat ze een tijdje in de 
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Waddenzee. Daarom heb ik haar Kasjtanka genoemd. 

  

Hoe gaat het nu met haar?

Ik zal regelmatig

op de website zetten, 

waarin ik vertel hoe het met 

Kasjtanka gaat!

vragen hebt, mag je me 

altijd mailen! 

karin@liedjesmamma.nl
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