
19 februari 2012 Goed zo,
 

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

 

We lopen weer naar de ‘Engelse Hoek’, zo heet de tent waar Kasjtanka met vele andere 

zeehonden wordt verzorgd. 

zeehonden. Die gezellig bij elkaar in een groter hok liggen met zwembad. We vragen aan de 

verzorger waarom Kasjtanka niet bij de andere zeehonden in het hok zit. Hij legt uit, dat ze 

graag haar poep willen onderzoeken. Dan weten ze of ze goed

die zeehonden bij elkaar in het hok liggen, weet je nooit helemaal zeker van wie die dikke 

drol is… Daarom leggen ze de zeehonden om de beurt even apart en wachten ze totdat het 

dier gepoept heeft. Daarna kan ‘ie weer naar

 

 

De verzorger vertelt ons dat Kasjtanka erg sterk is. Opvallend sterk. 

zich vrij moet worstelen als de verzorgers haar vastpakken om haar medicijnen te geven. 

Gelukkig voor de verzorgers kan Kasjtanka nu grot

vastgehouden te worden tijdens het voeren. Ze hebben haar geleerd dat ze op haar rug 

moet gaan liggen en pas dan krijgt ze een visje te eten. Anders zou ze happen naar de 

handen (met daarin de vis) van de verzorge

scherpe tanden!  

 

Als wij bij Kasjtanka staan, reageert ze enthous

geven. Ze gaat op haar rug liggen en kijkt ons heel lief aan. We zouden haar graag stiekem 

een visje willen geven, maar dat mag niet. 

haar visjes te vangen en op te eten. Zodra ze dat kan e
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mag ze weer terug naar zee! Helaas is Kasjtanka nog niet heel hard gegroeid. Ze is maar een 

klein beetje aangekomen qua gewicht. Ze moet goed blijven eten en lekker groeien, dan mag 

ze daarna weer terug naar zee!  

 

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

 

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

 


