
Een eigen opvangzeehond adopteren?

U wilt als particulier of met uw bedrijf uw eigen opvangzeehond adopteren 

en terugbrengen naar zee? Dat kan! Met een eenmalige bijdrage van € 2500,- 

adopteert u uw eigen opvangzeehond. Met uw bijdrage helpt u ons zorg te 

dragen voor het dier. Deze verzorging betreft niet alleen de vis die de opvang-

zeehond eet, maar ook huisvesting, dierenartsbezoek, goede waterkwaliteit 

en het regelmatig schoon schrobben van de bassins.

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt zich bij de receptie of per e-mail aanmelden voor de adoptie van een opvang-

zeehond. Wij nemen vervolgens contact met u op als wij een zeehond hebben die 

geadopteerd kan worden door u. Deze zeehond geven wij de door u gekozen naam. 

Het dier blijft natuurlijk bij Ecomare, maar u mag het zo vaak als u wilt komen bezoeken. 

Als de zeehond hersteld is en goed op gewicht, nodigen wij u uit voor het uitzetten en 

mag u het dier zelf vrijlaten. Een unieke en feestelijke gebeurtenis!

Wat houdt deze vorm van adoptie in? 
• •    U krijgt een certificaat met foto van uw zeehond.

• •    U bedenkt zelf de naam van het dier. We vragen u daarvoor van te voren twee

      namen. Een voor een mannetje en een voor een vrouwtje.

•  •    U wordt geïnformeerd zodra er een zeehond voor u is.

• •    U ontvangt een donateurspas zodat u uw zeehond kunt bezoeken.

• •    U krijgt een naamsvermelding bij het bassin waarin de zeehond zwemt.

• •    Uw bedrijfslogo krijgt gedurende een jaar een plekje op de sponsorwand in

      Ecomare.

••    U ontvangt regelmatig informatie per e-mail over uw adoptiezeehond.

••    U wordt natuurlijk uitgenodigd om uw zeehond vrij te laten (maximaal 10 

      personen). Dit gebeurt in principe op een doordeweekse dag op het Texelse 

      strand. De datum van uitzetten wordt bepaald door de dierverzorgers in overleg

      met dierenarts.

 

Hoe maakt u de adoptie definitief?
Wij nemen contact met u op als wij u een zeehond kunnen aanbieden. Vervolgens 

maakt u de bijdrage over op rekeningnummer  NL90 ABNA 08.93.46.36.12 t.n.v. 

Ecomare onder vermelding van uw (bedrijfs)naam en de naam van uw zeehond. 

Mocht de adoptiezeehond tijdens de adoptieperiode overlijden dan mag u een ander 

dier adopteren. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.  



Adoptie opvangzeehond

Wat kunt u nog meer doen?
Met uw bedrijf kunt u ook sponsor worden van Ecomare. Alle steun aan Ecomare 

is welkom. U kunt in plaats van een opvangzeehond ook een zeehond uit de vaste 

groep adopteren voor € 60,- per jaar. 

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen met Eva van Ginkel op het 

nummer 0222-31 77 41 of mailen naar evavanginkel@texelsmuseum.nl 
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