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Vandaag gaan we weer even kijken hoe het met Kasjtanka gaat!

 

We lopen naar de ‘Engelse Hoek’, zo heet de tent waar Kasjtanka

zeehonden wordt verzorgd. En ja hoor, daar ligt ze dan in haar prachtige grijze zeehonden 

vacht! Al haar witte babyhaartjes zijn al uitgevallen, alleen bij haar staat

plukje witte vacht zitten. Goh, wat is ze mooi! 

 

 

 

De verzorger vertelt ons dat Kasjtanka erg sterk is. Opvallend sterk. Als hij haar te eten geeft, 

dan houdt hij haar stevig vast en geeft haar via de zijkant van haar bek een haring, maar dat 

vindt ze maar nix! Ze worstelt en vecht zich vrij. Dat is een 

dieren en horen in de vrije natuur. Hoe lief ze er ook uitzien, je mag ze nooit aaien, want dan 

bijten ze zo een paar van je vingers eraf! 

 

Kasjtanka moet nu zo snel mogelijk leren om ZELF haar visjes te vangen en op te et

ze dat kan en ze is weer goed ‘op gewicht’,

verzorgers dat Kasjtanka zo’n 2 tot 3 maanden in Pieterburen zou blijven, maar nu ze zien 

hoe sterk ze is, denken ze dat ze misschien over een maand al te

eerst moet ze leren om zelf vis te vangen en op te eten, zonder hulp van de verzorgers! Doe 

je best, Kasjtanka! Wij komen gauw weer bij je kijken!

 

We zullen erover schrijven, zodat jullie ook weten hoe het met Kasjtanka gaat!
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bijten ze zo een paar van je vingers eraf!  
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zeehonden wordt verzorgd. En ja hoor, daar ligt ze dan in haar prachtige grijze zeehonden 

te babyhaartjes zijn al uitgevallen, alleen bij haar staat zien we nog een 

De verzorger vertelt ons dat Kasjtanka erg sterk is. Opvallend sterk. Als hij haar te eten geeft, 

dan houdt hij haar stevig vast en geeft haar via de zijkant van haar bek een haring, maar dat 

goed teken! Zeehonden zijn wilde 

dieren en horen in de vrije natuur. Hoe lief ze er ook uitzien, je mag ze nooit aaien, want dan 

Kasjtanka moet nu zo snel mogelijk leren om ZELF haar visjes te vangen en op te eten. Zodra 

dan mag ze weer terug naar zee! Eerst zeiden de 

verzorgers dat Kasjtanka zo’n 2 tot 3 maanden in Pieterburen zou blijven, maar nu ze zien 
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eerst moet ze leren om zelf vis te vangen en op te eten, zonder hulp van de verzorgers! Doe 
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