
14 januari 2012 Op bezoek bij Kasjtanka
 

Vandaag gingen we voor het eerst kijken bij onze adoptie zeehond, Kasjtanka!  We vonden 

het erg spannend, want we weten dat er hele zieke zeehonden in Pieterburen zijn. Misschien 

was Kasjtanka wel een van die hele zieke zeehonden … daar waren we wel een beetje bang 

voor!  

 

Gelukkig hoorden we al snel dat 

infectie had (dat is een levensgevaarlijke ziekte voor gewone zeehonden

we met Marcel mee om een kijkje te nemen achter de schermen bij Pieterburen.

 

We liepen een gang door en kwamen bij een lege badkamer. De ruimte was half afgezet met 

hekken. Achter die hekken lagen vier

Marcel. Ze moesten nog onderzocht worden. Hier was Kasjtanka ook heengebracht toen ze 

op 4 januari werd gevonden. 

Pieterburen. 

 

Weten jullie wat zo toevallig is? 

Kasjtanka is op 4 januari 2012 gevonden en o

Hart voor het eerst een zeehond die ze had gevonden en verzorgd weer vrij! 

 

 

 

Toen kwamen we bij de tent waar Kasjtanka lag. Marcel wees naar een zeehond die vreselijk 

aan het verharen was en zei: “Dat is Kasjtanka!”. Toen Kasjtanka gevonden werd was ze nog 

maar 1 week oud. Ze had toen nog een wollige witte babyvacht. Maar nu is ze al 3 weken en 

begint ze haar grijze zeehondenvacht te krijgen. Allemaal witte plukken haar liggen om haar 

heen, want ze raakt haar babyvacht nu kwijt

ze haar vonden en moet eigenlijk 

 

14 januari 2012 Op bezoek bij Kasjtanka 

Vandaag gingen we voor het eerst kijken bij onze adoptie zeehond, Kasjtanka!  We vonden 

het erg spannend, want we weten dat er hele zieke zeehonden in Pieterburen zijn. Misschien 

wel een van die hele zieke zeehonden … daar waren we wel een beetje bang 

nel dat het goed ging met Kasjtanka en dat ze 

dat is een levensgevaarlijke ziekte voor gewone zeehonden).  Daarna mochten 

we met Marcel mee om een kijkje te nemen achter de schermen bij Pieterburen.

We liepen een gang door en kwamen bij een lege badkamer. De ruimte was half afgezet met 

ekken. Achter die hekken lagen vier zeehonden. Deze waren net binnen gebracht, vertelde 

arcel. Ze moesten nog onderzocht worden. Hier was Kasjtanka ook heengebracht toen ze 

op 4 januari werd gevonden. Ze was de 30
e
 zeehond die in 2012 is opgenomen in 

Weten jullie wat zo toevallig is?  

Kasjtanka is op 4 januari 2012 gevonden en op die dag, precies 40 jaar geleden, liet Lenie ’t 

Hart voor het eerst een zeehond die ze had gevonden en verzorgd weer vrij! 

Toen kwamen we bij de tent waar Kasjtanka lag. Marcel wees naar een zeehond die vreselijk 

: “Dat is Kasjtanka!”. Toen Kasjtanka gevonden werd was ze nog 

maar 1 week oud. Ze had toen nog een wollige witte babyvacht. Maar nu is ze al 3 weken en 

begint ze haar grijze zeehondenvacht te krijgen. Allemaal witte plukken haar liggen om haar 

ze raakt haar babyvacht nu kwijt. Het gaat goed met haar. Ze woog 22 kilo toen 

ze haar vonden en moet eigenlijk 40-50 kilo wegen! Ze gaan haar dus goed te eten geven! 

Vandaag gingen we voor het eerst kijken bij onze adoptie zeehond, Kasjtanka!  We vonden 

het erg spannend, want we weten dat er hele zieke zeehonden in Pieterburen zijn. Misschien 

wel een van die hele zieke zeehonden … daar waren we wel een beetje bang 

het goed ging met Kasjtanka en dat ze geen longworm-

).  Daarna mochten 

we met Marcel mee om een kijkje te nemen achter de schermen bij Pieterburen. 

We liepen een gang door en kwamen bij een lege badkamer. De ruimte was half afgezet met 

zeehonden. Deze waren net binnen gebracht, vertelde 

arcel. Ze moesten nog onderzocht worden. Hier was Kasjtanka ook heengebracht toen ze 

zeehond die in 2012 is opgenomen in 

p die dag, precies 40 jaar geleden, liet Lenie ’t 

Hart voor het eerst een zeehond die ze had gevonden en verzorgd weer vrij!  

Toen kwamen we bij de tent waar Kasjtanka lag. Marcel wees naar een zeehond die vreselijk 

: “Dat is Kasjtanka!”. Toen Kasjtanka gevonden werd was ze nog 

maar 1 week oud. Ze had toen nog een wollige witte babyvacht. Maar nu is ze al 3 weken en 

begint ze haar grijze zeehondenvacht te krijgen. Allemaal witte plukken haar liggen om haar 

. Het gaat goed met haar. Ze woog 22 kilo toen 

50 kilo wegen! Ze gaan haar dus goed te eten geven!  

 



Toen we bij Kasjtanka stonden, begon ze te poepen. “Bleeeeeeh!” riepen de kinderen met 

een vies gezicht, maar Marcel zei dat hij blij was dat ze zulke ‘gezonde’ poep had!  Daaraan 

kon hij zien dat het goed met haar ging!

 

Marcel beloofde goed voor Kasjtanka

hoe het met haar gaat! 

 

We zullen erover schrijven, zodat jullie ook weten hoe het met Kasjtanka gaat!
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