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•  Jouw plezier gaat niet ten koste 
van een dier

•  Je verbetert het leven van dieren  
door hogere eisen te stellen

•  Je ziet dieren in het wild, waar  
ze horen

•  Je voorkomt dat dieren uit het  
wild worden gehaald

•  Je inspireert anderen om  
diervriendelijk te reizen

5 redenen om diervriendelijk  
op vakantie te gaan 

8 tips voor een 
diervriendelijke vakantie

Door dieren in het wild te bekijken, 
beleef je spannende en grootse 
ontmoetingen met dieren zonder 
hen geweld aan te doen. In natuur
gebieden en parken, zowel op het 
land als in het water, maak je dieren 
mee in hun natuurlijke omgeving. 

Tip 1. Beleef wilde dieren in het wild 
Kies voor een verantwoorde 
reisorganisatie dan draag je bij 
aan bescherming van dieren in het 
wild. Een verantwoorde organisator 
respecteert de dieren, houdt 
bijvoorbeeld gepaste afstand en  
jaagt ze niet op. 
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wijze door op jonge leeftijd de wil van 
het dier te breken. Eenmaal afgericht 
laat ook de verzorging en huisvesting 
van de olifant te wensen over.  
Zo staan olifanten buiten diensturen 
vaak permanent aan de ketting. 
Kortom: Stap van de olifant af!

Tip 2. Maak geen olifantenritje 

Tip 3. Kijk niet naar wilde  
dieren die kunstjes vertonen
Wanneer je wordt aangeboden om een dolfijnenshow of andere shows met 
wilde dieren te bezoeken, weet dan welke lichamelijke en geestelijke kwellingen 
hierachter schuilgaan. Reis je met een georganiseerde excursie, vraag dan van  
te voren bij de organisator of er shows met wilde dieren zijn opgenomen in de  
tour. Zo kom je niet voor nare verrassingen te staan.

Dolfijnen Turbo en Ariël leefden in een provisorisch zwembad in Guatemala als onderdeel van 
een reizende dolfijnenshow. Veel dolfijnen in gevangenschap worden met harde hand getraind 
om trucjes voor het publiek op te voeren, zo ook Turbo en Ariël. Ook lopen sommige dieren 
zweren op door te weinig bescherming tegen de zon en ooginfecties door het chloor in het 
zwembadwater, soms met blindheid als gevolg. 

World Animal Protection wist de dolfijnen te redden en uiteindelijk weer vrij te laten in zee.  
Dat is waar Turbo, Ariël en alle andere dolfijnen thuishoren, in het wild.

Wil je olifanten van dichtbij meemaken? 
Bezoek dan een verantwoorde 
olifantenopvang of bekijk olifanten in 
het wild. Mijd olifantenkampen waar 
ritjes en shows worden aangeboden.  
De dieren zijn afgericht om toeristen te 
vermaken en dit gebeurt op zeer wrede 



Tip 4. Betaal niet om  
dieren mishande ling te zien 

Schildpadden  
zijn van nature 
solitair levende 
dieren

In veel vakantieoorden krijg je de kans 
om met een wild dier op de foto te 
gaan. Het lijkt misschien een leuke 
vakantiefoto, maar de dieren zijn vaak 
op jonge leeftijd uit het wild weggerukt 
bij hun moeder die hierbij meestal 
wordt gedood. En omdat het om sterke, 
wilde dieren gaat worden hun tanden 
getrokken, zijn ze vaak gedrogeerd en 
streng afgericht. Ga dus vooral niet in 
op dit aanbod.” 

Tip 5. Maak 
geen vakantie
kiekje met 
wilde dieren

Koop geen kaartje voor entertainment 
waarbij dieren pijn lijden of stress er
varen. Behalve voor dierenshows geldt 
dit natuurlijk ook voor stierengevechten, 

hanengevechten, hondengevechten 
en andere dierengevechten. En voor 
zogeheten ‘wildlife farms’.

Met grote cruiseschepen komen duizenden toeristen tegelijk aan op de Kaaimaneilanden.  
Velen van hen haasten zich naar een van de grootste attracties van de eilanden, de Cayman 
Turtle Farm. Op de Cayman Turtle Farm leven duizenden schildpadden in kleine, vieze bassins. 
Voor deze van nature solitair levende dieren is dit een ware hel, ze zitten op elkaar gepakt en 
zijn ziek. 

De schildpadden zijn zo gestrest dat ze elkaar aanvallen, bijten en verminken. En ondanks het 
risico op E. coli en salmonellabacteriën kunnen toeristen de dieren aanraken en zelfs ‘knuffelen’. 
Uiteindelijk belanden de schildpadden op een bord als schildpadsteak of burger.  
World Animal Protection onthulde deze misstanden en komt in actie voor deze dieren. 



De beren Max en Ursula 
woonden in kleine roes
tige kooien in Roemenië 
zonder te weten wat 
vrijheid was. Zwarte 
beer Ursula leefde in 
een vervallen dierentuin. 
Bruine beer Max werd 
op jonge leeftijd weg
genomen bij zijn moeder 
en gedwongen op straat 
te dansen voor toeristen. 
Op momenten dat Max 
niet was vastgeketend 
aan de straat, verbleef  
hij in een kleine, vieze 
kooi. Negen jaar lang.

De redding kwam in 
2008 toen Max en 
Ursula hun nieuwe leven 
begonnen in ’s werelds 
grootste berenreservaat in 
Roemenië, – een project 
gefinancierd door World 
Animal Protection. 
 
Zij wonen nu samen met 
andere beren die net als 
zij zijn gered uit gevan
genschap.

De stranden van het Cape Cross 
zeeleeuwen reservaat in Namibië zijn op 
zomer ochtenden het toneel van een bloe
dige slachting. Jonge Kaapse pelsrobben 
worden bij elkaar gedreven en doodge
knuppeld voor hun vacht. Daarna wordt het 
strand schoongemaakt. Korte tijd later arrive
ren de eerste toeristen om de overlevende 
zeehonden te bewonderen, onwetend van 
wat zich er heeft afgespeeld…

Economisch onderzoek van onder andere 
World Animal Protection toont aan dat 
zeehonden in Namibië levend veel meer 
opleveren dan doodgeknuppeld.

Bekijken van zeehonden in hun natuurlijke 
leefomgeving levert zelfs 300 procent (!) 
meer op dan de jacht.

Tip 6. Doe je 
beklag
Ben je tijdens je vakantie getuige van 
dierenmishandeling, leg de datum en 
tijd van het voorval vast. Als het veilig 
is om dat te doen, maak dan foto’s of 
een video als bewijs. Het is belangrijk 
dat je ter plaatse klaagt en je zorgen 
uit. Meld je zorgen aan je hotel, je 
lokale reisagent, de plaatselijke VVV 
en, indien mogelijk, een plaatselijke 
dierenbeschermingsorganisatie. 
Gaat het om een georganiseerde 
reis? Vergeet dan niet om ook de 
reisorganisatie in Nederland op de 
hoogte te stellen.



Tip 7. Eet niet zomaar lokale 
gerechten 
Ieder land heeft zijn eigen keuken en daarvan proeven is een belangrijk onderdeel 
van vakantie. Achter exotische lokale gerechten kan echter veel dierenleed schui
len. Denk aan hondenvlees waarbij de honden tijdens hun korte leven alleen pijn 
en stress kennen, of haaienvinnensoep waarbij de haaien levend van hun vinnen 
worden beroofd. Ook worden sommige van deze exotische gerechten gemaakt 
van dieren die met uitsterven wor den bedreigd, zoals de conch (koningin neslak)  
of tonijn.

Een bezoek aan een koffieplantage in Indonesië is een leuke manier om het land te leren kennen. 
Het is niet ongewoon dat hier het meest exclusieve kopje koffie ter wereld wordt aangeboden: 
Kopi Luwak. Deze koffie wordt gemaakt van bonen die zijn opgegeten door de civetkat en daar
na weer onverteerd uitgepoept.

Onderzoek van World Animal Protection laat zien dat veel Kopi Luwak wordt gemaakt door 
civetkatten die uit de jungle zijn gevangen en in krappe kooien moeten leven om vervolgens  
alleen maar koffiebessen te eten. Een armzalige bestaan voor deze wilde roofdieren die van 
nature rondstruinen, in bomen klimmen en jagen.

Tip 8. Koop geen foute souvenirs
Een leuke vakantie gehad en wil je een aandenken meenemen? Een leuke 
vakantie gehad en wil je een aandenken meenemen? Koop geen souvenirs 
gemaakt van dieren, zoals koraal of een tas van krokodillenleer.

In GrootBrittannië pakt de Wildlife Crime Unit van de Londense politie illegale handel in wilde 
dieren hard aan. Wegens bezuinigingen werd gevreesd voor het voortbestaan van deze  
belangrijke politieeenheid. Dankzij de steun van onze donateurs zorgen wij ervoor dat zij  
hun essentiële werk kunnen blijven uitvoeren.
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  World Animal Protection Nederland 
Louis Couperusplein 2–III 
2514 HP Den Haag

  Telefoon: 070 – 314 28 00 

   Email: info@worldanimalprotection.nl 
Facebook: WorldAnimalProtectionNederland 
 Twitter: @Dierbeschermers 
worldanimalprotection.nl 
 

   Rekeningnummer: 242
 IBAN: NL20 INGB 0000000242

  BIC nummer: INGBNL2A

Over World Animal Protection
World Animal Protection gaat samen met haar donateurs op naar een betere wereld voor  
dieren. Een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat!  
Onze aanpak is gericht op concrete en blijvende oplossingen die werkelijk een verschil maken  
voor dieren. Samen kunnen we dat ideaal dichterbij brengen.

 Kom in actie. Ga naar worldanimalprotection.nl/olifant


