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Geachte mevrouw Verheul,
Naar aanleiding van de hoorzitting van vrijdag 9 september 2011, willen wij graag
door middel van deze brief reageren op de presentatie welke tijdens de hoorzitting
door mevrouw mr. E. Philippi-Gho is gehouden.
De kosten voor de realisatie van het uitzettingsplan en de rehabilitatie van de orka
Morgan zijn door ons geraamd exclusief het monitoringsprogramma.
Deze kostenraming bestaat uit het transport van Morgan naar Noorwegen, het
verblijf van Morgan in een “seapen” inclusief de verzorging van haar en de benodigde
faciliteiten, de kosten van de huur voor benodigde vaartuigen voor het
rehabilitatieproces en de benodigde middelen.
De kosten worden voor een belangrijk deel gedekt door sponsors die de benodigde
middelen beschikbaar willen stellen en donoren die toegezegd hebben fondsen ter
beschikking te willen stellen op het moment dat er een positief besluit ten aanzien
van Morgan is genomen en het proces van vrijlating ingezet gaat worden.
Het gegeven dat mevrouw Philippi de moeilijkheid van de financiering van het
project als argument opvoert om Morgan niet als kandidaat voor vrijlaten in
aanmerking te laten komen, achten wij niet relevant voor de besluitvorming.
Het team van de Free Morgan Foundation, wat uitvoering zal geven aan de
rehabilitatie en vrijlating van Morgan bestaat uit de volgende personen:
Dr. Ingrid Visser, Lara Pozaato, Terry Hardie, Frank Sanchez, 2 dierenartsen, 2
vrijwilligers en de extra hulp van Jeff Foster, Chris Porter en drie andere trainers.
Op locatie, op de Vesteralen wordt het team bijgestaan door 2 locale Whalewatch
bedrijven, te weten Arctic Whale Tours uit Sto en Whalesafari Ltd. uit Andenes.
Tevens zijn er 2 locale zalmkwekerijen bereid om niet alleen mee te helpen om het
voedsel voor Morgan te verzorgen, maar zijn ook bereid om faciliteiten ter
beschikking te stellen.
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Het is op dit moment voor ons niet aan te geven hoe lang het proces van vrijlating en
aansluiting met een groep orka’s zal gaan duren, mede omdat het nu niet duidelijk is
vanaf welk moment Morgan vervoerd kan worden naar Noorwegen.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Lara Pozzato

Chairman of the Free Morgan Foundation
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