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Onze tuin is het thuis van een roodborstje – en als ik ‘onze’ zeg, 
bedoel ik daarmee dat de tuin ook van dat roodborstje is, net als 
van de andere dieren die er wonen. Elke ochtend als ik de tuin 
in loop zit hij daar, op de grond of laag in een struik, totaal niet 
geïntimideerd door dat grote lange wezen dat boven hem uittorent. 
Een levend bolletje veren is het, met twee kleine zwarte kraaloogjes 
en een heel klein snaveltje, dat zijn kopje schuin houdt om me 
aandachtig aan te kijken. ‘Goedemorgen roodborstje, fijn je te zien’, 
denk ik, en hij, zo stel ik me voor: ‘Goedemorgen mens, insgelijks.’

Elke dag zit hij daar. Behalve op 1 januari en 
de dagen erna. Ik weet vrij zeker waarom: 
carbidschieten en vuurwerk. Het zijn grote 
verstoringen voor een klein dier, maar veel 
mensen vinden het leuk. Niet raar, want het is 
makkelijk om onder de betovering te komen 
van vuurpijlen die hoog in de lucht in prach-
tige lichteffecten uiteenspatten. En hoewel 
ik persoonlijk een hekel heb aan de harde 
knallen, snap ik ook wel de opwinding die ze 
kunnen oproepen, het gevoel van vrijheid om 
te doen wat normaal niet is toegestaan.
 
Maar toen ik roodborstje de eerste dagen 
van het jaar niet zag, dacht ik: zo gaat het 
natuurlijk steeds. Mensen willen iets: lol 
hebben, geld verdienen, alles en altijd eten 
wat we lekker vinden, snel en makkelijk van A 
naar B komen en duizend dingen meer. Maar 
we zijn er te druk mee om stil te staan bij de 
gevolgen voor de dieren. En vervolgens raken 
mensen snel geïrriteerd als ze daarop worden 
gewezen, dat verstoort immers het feestje, 
noopt tot gedragsverandering. En dat is vaak 
zo moeilijk.  
Daarom is het zo belangrijk dat de overheid 
regelt wat de grenzen zijn van ons gedrag, 
en goed gedrag stimuleert en slecht gedrag 
ontmoedigt. Dit nummer bevat daar voorbeel-
den van als het gaat om Europese dierenwel-
zijnswetgeving en het idee van een vleestaks. 
Bovendien moeten we ons bekommeren om 
de slachtoffers van ons gedrag. En ook daar 
kun je in dit magazine over lezen. Of het nu 
gaat om de reuzenmiereneter die zijn thuis is 
kwijtgeraakt door bosbranden om grond vrij 
te maken voor het verbouwen van veevoer, 
of de opvangplek Elephant Haven waar 
olifanten nog een rustige oude dag kunnen 
genieten na een tragisch leven in het circus. 
Zo kunnen we uiteindelijk in harmonie met de 
dieren om ons heen leven. 

Ik kan mijn lentedagen niet mooier beginnen 
dan in de tuin begroet te worden door een 
bolletje veren met twee kraaloogjes en een 
klein snaveltje dat naar me toe hipt. Daarom 
kijk ik uit naar de dag dat het afsteken van 
vuurwerk door particulieren is vervangen door 
centrale vuurwerkshows en roodborstje óók 
op 1 januari bij me in de tuin zit. Onwetend 
dat mensen hebben verzonnen dat een nieuw 
jaar is begonnen, maar, zoals elke dag, vol 
ingetogen levenslust. 

Dirk-Jan Verdonk, 
algemeen directeur World Animal Protection Nederland
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Dierenspot op tv
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aan de initiatiefnemers 
van De Nationale 
Week Zonder Vlees & 
Zuivel, dat mensen inspireert om een 
week lang plantaardig te eten.

Waarom is de Nationale Week 
Zonder Vlees en Zuivel nodig? 
‘Door niet meer elke dag vlees en zuivel 
te eten, maak je een enorm verschil voor 
de toekomst van de planeet en voorkom 
je dierenleed. De Week Zonder Vlees & 
Zuivel maakt mensen hiervan bewust en 
geeft inspiratie om minder vlees en zuivel 
te eten.’
 
Wat is jullie uiteindelijke droom? 
‘Wij willen dat meer plantaardig het nieu-
we normaal wordt en helpen graag om 
deze transitie te versnellen. Dit is namelijk 
nodig om klimaatverandering tegen te 
gaan. Waar onze voeding nu bestaat uit 
60% dierlijke eiwitten en 40% plantaar-
dige eiwitten, moeten we toe naar 60% 
plantaardig en 40% dierlijk in 2030.’ 

De ultieme tip om vaker vlees- en 
zuivelvrij (ook na de NWZV&Z) 
te eten is … 
‘Probeer nieuwe producten en recepten 
en ervaar zelf hoe leuk en lekker de 
vega(n) keuken is! Op onze website 
staan de lekkerste recepten en inspiratie: 
www.weekzondervlees.nl.'

BIJZONDER FOTOMOMENT
Reisplatform Expedia Group biedt voort-
aan geen kaarten meer aan voor attracties 
met dolfijnen en walvissen. Dat besloot het 
platform na onze wereldwijde campagne, 
waar meer dan 350.000 dierenvrienden hun 
steun voor uitspraken. Een grote winst voor 
walvissen en dolfijnen over de hele wereld! 
Maar er is nog genoeg te doen. Daarom 

Papier van 
verantwoorde herkomst

Bol.com stopt verkoop kangoe roe producten!
Binnen een maand na de start van onze 
kangoeroecampagne is bol.com overstag 
gegaan: de webwinkel haalt producten 
waarin kangoeroe is verwerkt uit de 
verkoop. Een fantastische stap, met dank 
aan de vele handtekeningen van onze 
supporters! Bol.com verbiedt verkoop-
partners om kangoeroeproducten, zoals 
schoenen, schaatsen en huisdiervoer, op 
de website aan te bieden. Hiermee toont 
de winkel leiderschap, laat het zien dat 
dierenwelzijn er echt toedoet en helpt het 
consumenten bij het maken van bewustere 
keuzes. We hopen dat andere bedrijven 
dit fantastische voorbeeld zullen volgen.

Mila en Eefje, twee varkens die zijn 
gered uit de vee-industrie, wonen samen 
met hun vrouwtje Margarit en andere 
dieren op een gezellige boerderij, de 
Nobele Hoeve. In een wereld die niet 
altijd even diervriendelijk is, beleven 
ze op een plek waar ze wél liefdevol 
kunnen vertoeven elke 
dag nieuwe avonturen. 
Een kinder boek dat 
jong en oud inspireert 
om varkens te zien als 
de bijzondere wezens 
waar we nog veel van 
kunnen leren. 

Mila en Eefje, Donata van der Goorbergh.
Via Pix4Profs, € 11,95

Maandelijks inspirerend dierennieuws in je inbox? Meld je aan voor 
onze nieuwsbrief! Vul het formulier in via worldanimalprotection.nl/schrijfjein 

vragen...3

blijven we ons inzetten voor een betere 
wereld voor walvisachtigen. Dat doen we 
onder andere door te werken aan Whale 
Heritage Sites: locaties waar je op een 
verantwoorde manier dolfijnen kan spotten. 
Een van die plekken is Algoa Bay in Zuid-
Afrika, waar de dolfijnen op deze foto 
rondzwemmen. 

‘Een levend bolletje veren’

Heb je ons al op de buis gespot? Sinds 
kort is onze nieuwe commercial op tv, 
waarin we laten zien wie we zijn en wat 
we wereldwijd doen voor dieren in de 
vee-industrie en dieren in het wild. Zodat 
we met nog meer mensen nog meer die-
ren kunnen beschermen en ze het leven 
kunnen geven dat ze verdienen. 

Voorwoord
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Reddingswerkers vinden ze regelmatig 
aan de kant van de weg: reuzenmierene-
ters. Soms nog maar baby’s, de moeder 
nergens te bekennen. Omgekomen in het 
vuur, of na hun vlucht uit de vlammen het 
slachtoffer geworden van een aanrijding 
met een auto. De meeste dieren die in een 
opvangcentrum terechtkomen, zijn dan 
ook indirecte slachtoffers van de branden: 
geen verwondingen door de brand, maar 
door incidenten in de stedelijke gebieden 
waar ze naartoe vluchten. Of, zoals in 
het geval van de jonge dieren, hulpeloos 
achtergebleven zonder moeder. Maar 
lang niet alle dieren krijgen de kans in een 
opvangcentrum te herstellen. De Brazili-
aanse bosbranden zijn onverbiddelijk.

De miereneter in gevaar
De Pantanal, het grootste moerasgebied 
van de wereld, is de thuisbasis van miljar-
den wilde dieren. Bijzondere zoogdieren 
en kleurrijke vogels wonen er tussen 

zeldzame planten en bloemen, het gebied 
is groter dan België en Nederland bij 
elkaar. Maar alleen al in 2020 werd 30 
procent van de regio vernietigd, kwamen 
er naar schatting 17 miljoen gewervelde 
dieren in de branden om en verloren 65 
miljoen gewervelde en 4 miljard ongewer-
velde dieren hun thuis. De Cerrado, een 
van ’s werelds meest biodiverse savanne-
habitats, besloeg ooit een gebied dat half 
zo groot was als Europa, maar door de 
bosbranden van afgelopen jaar werd 
het gebied sneller vernietigd dan het 
Amazone-regenwoud.  
 
Het zijn treurige feiten. De gevolgen voor 
de dieren die deze gebieden ooit hun thuis 
mochten noemen, zijn enorm. Neem de 
reuzenmiereneters die wél aan de laai-
ende vlammenzee weten te ontsnappen: 
in hun verkoolde, voormalige huis vinden 
ze niet meer het voedsel dat ze nodig 
hebben, want ook mieren en termieten 

De combinatie van ontbossing, ongelukken 
en het verlies van leefgebied met andere 
bedreigingen als ziektes en illegale jacht 
maakt dat de reuzenmiereneter ernstig 
onder druk staat. In de afgelopen 26 jaar 
is twee derde van de populatie wegge-
vaagd. In sommige regio’s is het bijzonde-
re dier al uitgestorven, in andere ernstig 
bedreigd. En het is niet het enige dier dat 
lijdt onder de bosbranden. Al 82 procent 
van het uitgestrekte Encontro das Águas 
National Park – het thuis van een van 
’s werelds grootste jaguarpopulaties – 
is afgebrand. Jaguars, tapirs, stekelvarkens, 
kaaimannen, anaconda’s en pekari’s: ze 
zijn allemaal slachtoffers van de branden, 
direct of indirect. Het verlies aan leefgebied 
en de voedsel- en waterschaarste neemt, 
net zoals de vlammen, alleen maar toe. 

Opzet in het spel
Hoe kan het dat het vuur steeds heviger 
brandt? Nooit was de ramp zo groot 
als de afgelopen jaren. De toenemende 
droogte in het gebied werkt natuurlijk niet 
mee – daardoor is het gebied extra gevoe-
lig voor bosbranden. Maar er is meer aan 
de hand. Want de branden die in Brazilië 
woeden, zijn opzettelijk gesticht. De natuur 
van de Pantanal en Cerrado wordt expres 
met de grond gelijkgemaakt, zodat er land 
vrijkomt om soja voor veevoer op te telen. 
Alle dieren in de vee-industrie, die wereld-
wijd voor ons vlees en onze zuivel zorgen, 
krijgen krachtvoer met hoge concentraties 
soja om zo snel mogelijk te groeien, met 
alle welzijnsgevolgen van dien. Helaas 

is deze industrie de afgelopen dertig jaar 
explosief gegroeid: in dertig jaar tijd is 
het landoppervlak waarop veevoer wordt 
geproduceerd, verdrievoudigd! Soja heeft 
een groot aandeel in die veevoerproductie. 
De grootste importeur van de Braziliaanse 
soja? China … gevolgd door Nederland.  
 
De laatste jaren zien we dan ook een 
explosieve groei van landbouwgrond voor 
soja op de Braziliaanse savanne. Want 
daar valt geld mee te verdienen. Bossen en 

inheemse vegetatie moeten ervoor wijken, 
waardoor rivieren dichtslibben en er min-
der water in het gebied komt. Daardoor 
wordt het nóg droger en vatbaarder voor 
branden. Tegelijkertijd vervuilen de chemi-
caliën en pesticiden, die massaal worden 
gebruikt bij het telen van mono culturen als 
soja, de natuur die nog overblijft, zoals 
rivieren en grondwater. 
Oftewel: de gevolgen gaan veel verder 
dan de dieren alleen en actie om dit pro-
ces te stoppen, is noodzakelijk. 

‘Naar schatting kwamen 17 miljoen gewervelde dieren 
in de branden om en verloren 65 miljoen gewervelde 

en 4 miljard ongewervelde dieren hun thuis’

>>

worden slachtoffer van de brand. En tijdens 
de zoektocht naar voedsel en water (of op 
de vlucht van het vuur) komen ze dicht bij 
wegen, met dodelijke auto-ongelukken als 
nieuw gevaar.  
 

Als je huis in vlammen opgaat 
 

De vee-industrie 
zet Brazilië in brand

Al drie jaar op een rij trekt er een woestenij van vuur Al drie jaar op een rij trekt er een woestenij van vuur 
door het grootste wetland ter wereld: de Braziliaanse door het grootste wetland ter wereld: de Braziliaanse 
Pantanal en de aangrenzende Cerrado-savanne. Pantanal en de aangrenzende Cerrado-savanne. 
In 2021 kwamen opnieuw miljoenen dieren om in de In 2021 kwamen opnieuw miljoenen dieren om in de 

vlammen, zoekend naar een uitweg of door een gebrek aan vlammen, zoekend naar een uitweg of door een gebrek aan 
voedsel. Dieren als de jaguar en reuzenmiereneter worden voedsel. Dieren als de jaguar en reuzenmiereneter worden 
ernstig bedreigd en grote delen van hun leefgebied gaan ernstig bedreigd en grote delen van hun leefgebied gaan 
verloren. De oorzaak van deze grootschalige verwoesting? verloren. De oorzaak van deze grootschalige verwoesting? 
Onze honger naar vlees en zuivel. Onze honger naar vlees en zuivel. 
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Elephant Haven 
Met de hulp van donateurs steunen we wereldwijd verschillende 
dierenopvangcentra. Wilde dieren die worden gered uit de 
entertainment-, medicijnen- of huisdierenindustrie, kunnen vaak niet meer 
terug het wild in. Opvangcentra zorgen ervoor dat deze dieren in 
veiligheid toch een zo natuurlijk mogelijk leven kunnen leiden. In deze 
rubriek nemen we je mee in het wel en wee van deze plekken. Dit keer: 
Elephant Haven European Elephant Sanctuary (EHEES) in Frankrijk. 

Het is al donker als olifant Gandhi in de 
avond van 14 oktober 2021 na een reis 
van tien uur de eerste stappen uit haar 
transportwagen zet. Snel en vol vertrouwen 
stapt ze haar warme olifantenstal in en 
meteen begint ze te eten. Het is net alsof 
ze de plek al kent, alsof ze weet dat ze 
hier in alle rust en veiligheid met pensioen 
mag gaan. Verderop, in de kas, groeien 
de meloenen, tomaten en paprika’s. In de 
moestuin schieten komkommers, courgetten 
en uien uit de grond. Alles is klaar voor 
Gandhi, de eerste olifant die dit gloed-
nieuwe opvangcentrum haar huis mag 
noemen. Een vredige haven voor de rest 
van haar leven.
 
Elephant Haven is een prachtige plek in 
de natuur van de Franse regio Limousin, 
speciaal gereserveerd voor olifanten 
die hun leven hebben doorgebracht in 
circussen en dierentuinen. Nu steeds meer 
landen de inzet van wilde dieren voor 
entertainment verbieden, groeit de vraag 
naar geschikte opvang; na een leven vol 
leed kunnen de dieren niet meer terug naar 
het wild. Tony Verhulst en Sofie Goetghebuer

doen alles voor een vredig pensioen 
voor deze olifanten, en hebben daarom 
Elephant Haven opgericht; het eerste 
opvangcentrum voor olifanten in Europa. 
Een nieuw thuis voor de olifanten, ver weg 
van de kwellingen van het entertainment. 
‘Er is geen andere plek waar olifanten met 
pensioen kunnen gaan in Europa’, vertelt 
Tony Verhulst, ‘en we zijn ontzettend blij 
dat we hun een veilige haven kunnen 
bieden. Gepensioneerde olifanten uit het 
circus verdienen een fijne plek waar ze 
de rest van hun leven kunnen blijven. De 
olifanten zijn onze prioriteit en we werken 
hard om hen veilig te houden.’
 
De 52-jarige Gandhi werd geboren in het 
wild, maar op 4-jarige leeftijd gevangen-
genomen en in een Deense dierentuin 

geplaatst. Vijftien jaar later kwam ze 
terecht in de voormalige dierentuin van 
Pont Scorff, nu Terres de Nataé, in Frank-
rijk. Haar verleden is traumatisch, onder 
meer door moeilijke relaties met soortge-
noten waarna ze vele jaren is geïsoleerd. 
Terres de Nataé zag de noodzaak voor 
een nieuw thuis en drie maanden voor de 
reis van Gandhi begon, kwamen Tony en 
Sofie Gandhi al verzorgen zodat ze alvast 
aan hen kon wennen. ‘In de loop van de 
maanden toonde Gandhi steeds meer 
haar persoonlijkheid’, vertellen ze. ‘Ze stal 
meteen onze harten en reageerde heel 
positief op de nieuwe ervaringen die we 
haar boden.’ 
 
Elephant Haven zou dan ook precies de 
plek kunnen zijn die Gandhi nodig heeft: 
een plek om die traumatische herinne-
ringen los te laten en haar unieke karakter 
te laten opbloeien. Voorlopig ziet het 
er goed uit. Met kleine stapjes verkent 
Gandhi het glooiende, groene landschap 
dat ze haar thuis mag noemen. Niets moet, 
alles mag; in Elephant Haven bepaalt 
Gandhi het ritme. Eindelijk.  

R U B R I E K :  H E T  P R O F I E L

Wat kunnen we doen?
Het lijkt een natuurramp, ver weg van 
Nederland, maar die bosbranden in 
Brazilië staan dus in direct verband met 
het vlees en de zuivel in de Nederlandse 
winkelschappen. Onze steeds toenemen-
de honger naar vlees, zuivel en eieren 
is de aanjager achter de wereldwijde 
uitbreiding van de vee-industrie. De 
productie van veevoer stijgt tot massale 
hoeveelheden wereldwijd. We zetten 
de wereld in brand, wetende dat het 
catastrofale gevolgen heeft voor dier 
en natuur. Het zou natuurlijk helpen als 
iedereen zou besluiten om minder dierlijke 
producten te eten, maar het zijn multina-
tionale onder nemingen en hun financiers 
die aan het roer van de voedselproductie 
staan. Daarom motiveren we overheden, 
de financiële sector en bedrijven om de 
veehouderij in te perken, onze blik gericht 
op de toekomst. 
 
Ook over de grens komen we in actie. 
We pleiten voor wettelijke bescherming 
van bestaand leefgebied van de dieren, 
zodat er geen nieuw land opgeofferd 
wordt voor de productie van veevoer. En 
we verlenen noodhulp voor alle slacht-
offers die direct hulp nodig hebben. 
Daarvoor werken we in het gebied samen 
met lokale partners zoals opvangcentrum 

Instituto Tamanduá, de Pantanal Animal 
Technical Rescue Group, het Veterinary 
Care Centre en het Instituto Homem 
Pantaneiro (IHP). We hebben allerlei 
middelen en professionele zorg ter 
beschikking gesteld, waardoor we samen 
met deze partners dieren aan hun ver-
wondingen kunnen behandelen. Om ze te 
hydrateren en te voeden, te transporteren 
naar mobiele noodhulpklinieken om hun 
wonden te genezen en te helpen met de 
rehabilitatie wanneer ze terug mogen 
keren in het wild.  
 

Deze hulp is noodzakelijk voor de dieren 
in het getroffen gebied. Voor de reuzen-
miereneter. Voor de jaguar. En voor alle 
andere dieren die zonder ons ingrijpen 
misschien voor altijd zullen verdwijnen. 
We hopen voor deze dieren een veilig 
leefgebied te creëren, ver weg van de 
gevaarlijke branden. We hopen dat de 
Pantanal en de Cerrado weer kleur krijgen. 
En we hopen dat dit unieke stukje wereld 
binnenkort weer kan opbloeien als dat wat 
het eigenlijk is: een levendig natuurparadijs 
en een veilig huis voor wilde dieren. 

VERVOLG ALS JE HUIS IN VLAMMEN OPGAAT

De Pantanal, het grootste moerasgebied van de wereld, 
is de thuisbasis van miljarden wilde dieren 

‘Na een leven vol leed 
kunnen de olifanten niet meer

terug naar het wild’

Olifant Gandhi ontdekt haar nieuwe thuis
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Waarom een vleestaks 
een goed idee is

‘Dieren worden niet 
meer als levende wezens 
gezien, maar als product’

Veel varkens, kippen en koeien worden 
niet meer als dieren gezien. In intensieve 
veehouderijen zijn ze productiemachines, 
voor hun vlees, melk en eieren. Ze worden 
gedood na een onnodig kort leven 
onder erbarmelijke omstandigheden. Een 
vleestaks kan een groot verschil voor deze 
dieren maken.  

Dierenwelzijn is ver te zoeken 
Dieren in de wereldwijde vee-industrie 
leven vaak zonder daglicht en in de 
ammoniakstank. De harde ondergrond 
van hun verblijf zorgt voor pijnlijke pootjes 
en zweren. Het gebrek aan ruimte en de 
prikkelarme omgeving beperken de dieren 
ernstig in hun natuurlijke gedrag. Frustratie, 
stress en verveling liggen op de loer. 
Bovendien zijn de dieren zo doorgefokt 
dat ze een groot risico lopen op allerlei 
gezondheidsproblemen. Het aantal dieren 
dat wereldwijd jaarlijks te maken heeft met 
deze omstandigheden is astronomisch: 
zeventig miljard. En dat aantal loopt nog 
steeds op. 
 
De dieren worden niet meer als levende 
wezens met gevoel gezien, maar als 
product. Hoeveel kilo vlees levert dit 

zuivel in Nederland en Europa duurzamer 
te maken door de milieukosten in de uitein-
delijke prijs te verwerken.  
 
Het prijskaartje dat nu aan vlees en zuivel 
hangt, staat namelijk niet in verhouding tot 
de werkelijke productieprijs. De enorme 
effecten op dierenwelzijn, het milieu en de 
volksgezondheid worden niet in de prijs 
meegerekend. Een vleestaks zorgt ervoor 
dat de prijs voor vlees wél eerlijk is. Het is 
een btw-verhoging op vlees, die de kosten 
voor klimaat- en natuurschade doorbere-
kend. Dit levert een Eerlijke Vleesprijs op, 
en dat is gunstig voor de dieren. 

 
Het verhogen van de prijs voor een stuk 
vlees met een vleestaks, zal de consumptie 
van deze producten naar beneden 
brengen. Bovendien zullen mensen vaker 
kiezen voor vervangers en plantaardige 
alternatieven. En minder consumptie van 
dierlijke producten is minder dierenleed. 
Uit onderzoek blijkt dat 62 procent van de 
Nederlanders al voorstander is van een 
hogere prijs voor vlees en zuivel. 
 

Jaren van verandering 

Feit blijft dat er nog miljarden dieren in de vee-industrie opeengepropt zitten. 
Voor deze dieren zijn 2022 en 2023 belangrijke jaren. De Euro pese Commissie 
beoordeelt namelijk of de huidige dierenwelzijnswetgeving nog volstaat. Als 
onderdeel van de Eurogroup for Animals sturen wij op een verbetering van 
deze wetgeving. Wetten voor dierenwelzijn in de vee-industrie moeten meer 
doen dan dieren beschermen tegen verwaarlozing: ze moeten actief een 
positief welzijn bevorderen.

1. Goede gezondheid: elk dier heeft recht op een goede gezondheid, 
 zonder ingrepen en verminkingen zoals het couperen van biggenstaarten.

2. Gelukkig leven: elk dier heeft recht op natuurlijk licht en frisse lucht. 
 Ze moeten vrij kunnen bewegen en moeten zich niet vervelen.

3. Geen levend transport: geen enkel dier mag in overvolle vrachtwagens 
 over soms lange afstanden vervoerd worden.

4. Natuurlijk gedrag: geen enkel dier mag belemmerd worden om natuurlijk 
gedrag te vertonen, en opgesloten zitten zonder keuze.

5. Goede voeding: elk dier moet toegang hebben tot goed eten en 
 vers water en hier op een natuurlijke manier naar op zoek kunnen 
 (zoals kippen, die moeten lekker kunnen scharrelen) .

6. Positieve mentale staat: geen enkel dier mag lijden of als productie machine 
gezien worden. De dieren moeten een positieve mentale staat hebben.

Ons uiteindelijke doel: een afname van 
50 procent van de dierlijke consumptie in 
2040. Wereldwijd! Respect voor dieren 
en de natuur moeten centraal staan in ons 
voedselsysteem, dat rechtvaardig en duur-
zaam is en in staat is om de hele wereld te 
voeden. Dat ons huidige systeem daar niet 
aan voldoet, staat buiten kijf. Een vleestaks 
is een stap in de goede richting, daarna 
wordt het tijd om ook voor zuivel, eieren 
en vis een heffing in te voeren.  
 
Wel moeten we ervoor waken dat er bij 
een vleestaks niet alleen gekeken wordt 
naar de CO2-uitstoot van vlees of zuivel. 
Dat kan ertoe leiden dat de consumptie 
van kippenvlees, dat een veel lagere 
CO2-uitstoot heeft, stijgt. En dat komt niet 
ten goede aan de verbetering van dieren-
welzijn. We pleiten dan ook voor een 
vleestaks waarbij al het vlees evenredig 
duurder wordt, en er geen onderscheid is 
tussen klimaat-belastend vlees als rund en 
minder belastend vlees als kip.  
 

varken op? Hoeveel eieren legt deze kip? 
Dat het hier om voelende wezens gaat, 
die lijden onder de sombere omstandig-
heden waaronder ze zijn opgesloten, raakt 
daarbij op de achtergrond. Hun hele leven 
staat in het teken van wat ze uiteindelijk 
opleveren – een product. En zo lijden 
de dieren in de intensieve veehouderij 
dagelijks. 

Kiloknallers, prijskrakers en actieprijzen: er wordt nog regelmatig met 
vlees gestunt. Maar dat is niet meer van deze tijd. Achter die goedkope 
producten schuilt een hoop dierenleed. Daarom zijn we voor de invoering 
van een vleestaks.

Een hogere vleesprijs 
We werken er hard aan om deze perceptie 
te veranderen en de veestapel wereld-
wijd drastisch terug te dringen om zoveel 
mogelijk dieren dit leed te besparen. Als 
organisatie zijn we daarom aangesloten 
bij de True Animal Protein Price Coalition 
(TAPP Coalitie) . Dit initiatief streeft ernaar 
de productie en consumptie van vlees en 

De consumptie van dierlijke 
producten moet omlaag

Eurogroup for Animals wil de volgende zes uitganspunten wettelijk 
vastleggen en uitwerken in beleid:
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Eindelijk vrijheid voor beer Tu Do
Twintig jaar leefde de Aziatische 
zwarte beer Tu Do in een donkere 
schuur. Moederziel alleen sleet 
ze haar dagen in een krappe 
ijzeren kooi. Samen met partner
orga nisaties overtuigden we haar 
eigenaar om haar vrij te laten.

voedsel, en kan ze zich natuurlijk gedragen 
en met andere beren spelen. 
 
De uitbuiting van beren in gevangen-
schap voor hun gal is een van de ergste 
voorbeelden van dierenmishandeling ter 
wereld. Tegenwoordig lijden maar liefst 
24.000 beren in gevangenschap in Azië. 
Samen met partnerorganisaties hebben we 
veel beren hun vrijheid teruggegeven. 
In Vietnamese berengalboerderijen leefden 
er in 2005 nog 4300 beren. Een verschil 
van 90 procent dankzij de steun van onze 
supporters. Son La is met de vrijlating van 
Tu Do de 41e galbeervrije provincie van 
Vietnam. En ook in andere landen is er 
sprake van verbetering. Onlangs tekende 
de Zuid-Koreaanse regering bijvoorbeeld 
een overeenkomst waarin het einde van 
de berengalindustrie per 1 januari 2026 is 
vastgelegd. 
 
En Tu Do? Die gaat een mooie toekomst 
tegemoet op een fijne plek in de natuur, 
waar ze thuishoort.  

‘De berengalindustrie
is totaal overbodig,
er zijn alternatieven’

Het leven van Tu Do was geen pretje. 
Sinds ze een jonge beer was, zat ze 
opgesloten in een schuur. Twintig jaar lang 
zat ze vast in een smalle kooi. Ze werd er 
gevangengehouden als huisdier en voor 
haar gal, zoals de vele andere beren in 
Azië. Berengal wordt verkocht als traditio-
neel medicijn. Het wordt op wrede wijze 
afgetapt, vaak door mensen zonder enige 
veterinaire opleiding. De beren lijden enorm 
in smerige en benauwde omstandigheden, 
vaak in kooien niet groter dan een telefoon-
cel, en worden gedwongen tot de pijnlijke 
extracties. Soms zelfs dagelijks.  
 
Veel beren in galfaciliteiten ervaren extreme 
angst en stress. De dieren kreunen en 
wiegen met hun hoofd of hebben kapotte 
tanden van het bijten op de tralies van hun 
kooi. En uit frustratie en verveling slaan of 
wrijven ze tegen ijzeren stangen. 
De beren uit deze industrie zitten dan ook 
vol verwondingen en littekens. En dat terwijl 
de berengalindustrie totaal overbodig is 
– goedkope synthetische en plantaardige 
alternatieven zijn al lang in overvloed 
beschikbaar. We zijn daarom dolblij dat 
we Tu Do konden bevrijden. 
Phuong Le Duy, onze consulent in Vietnam, 
vertelt hoe de redding van Tu Do tot stand 
kwam: ‘Bij elke controle heb ik Tu Do’s eige-

naar aangemoedigd om zijn beer af te 
staan. Zo ook de laatste keer. Ik vertelde 
hem hoe ze de rest van haar leven in een 
fijne opvang kon leven. Hij luisterde, leek 
veel na te denken, maar zei niets. Tot 
hij een paar dagen later de plaatselijke 
boswachter belde en liet weten dat de 
beer naar het opvangcentrum zou komen.’ 
Samen met Education for Nature Vietnam 
(ENV), stichting Vier Voeters en lokale 
autoriteiten bevrijdden we Tu Do uit haar 
krappe kooi en brachten haar naar de 
weidse opvang Ninh Binh van Vier Voeters. 
Hier krijgt ze veterinaire zorg en voldoende 

Bonusvegan Judith eet alles wat 
anderen ook eten, maar dan plant-
aardig. Haar doel is om iedereen 
te laten zien hoe toegankelijk en 
makkelijk een veganistisch leven kan 
zijn. ‘Bedenk het maar en het is te 
veganizen’, vertelt ze. Volg haar op 
Instagram of neem een kijkje op haar 
website voor de heerlijkste plantaar-
dige gerechten: bonusvegan.nl.

Vegan recept: Quesadilla’s
Minder vlees en minder dierlijke producten eten is beter voor het 
milieu én voorkomt dierenleed. We kunnen dus beter switchen 
naar plantaardige alternatieven. Maar wat eet je dan? Nou, deze 
quesadilla’s met zwarte bonen en tomatensalsa van De Bonusvegan 
bijvoorbeeld. Zelfs deze kaasklassieker, die zich vertaalt als 
‘kaasdingetje’, kan in een plantaardig jasje worden gegoten. Lekker 
om te dippen in guacamole of chilisaus. Plantaardig eten is niet 
moeilijk en zelfs erg lekker. Probeer het zelf!

Aan de slag! 
Start met het maken van de tomatensalsa. 
Verwijder de zaadlijsten uit de tomaten en 
snijd ze in blokjes. Snipper de rode ui fijn. 
Boen de limoen goed schoon, rasp de schil 
en pers de limoen uit. Snijd de koriander 
en meng samen met de olie (en eventueel 
de jalapeño’s). Meng alles door elkaar en 
breng op smaak met zout.  
Verhit vervolgens een pan met dikke bodem 
en verwarm hierin de zwartebonenspread 
(inclusief vocht) gedurende vijf minuten op 
laag vuur. Roer het water door de spread 
en zet het vuur uit. Voeg de sriracha, het 
kruimgehakt en de mais toe en roer door 
elkaar tot een puree. 

 
Smeer een kwart van de bonenpuree op 
een tortilla en verdeel er een kwart van de 
geraspte kaas over. Leg hier een andere 
tortilla bovenop. Verhit een koekenpan 
zonder olie of boter op middelhoog 
vuur en bak de quesadilla in vier minuten 
goudbruin tot de kaas gesmolten is. Draai 
de tortilla om en bak ook de andere kant 
(gebruik een bord voor het omdraaien). 
Bak op deze manier ook de rest van de 
quesadilla’s. Snijd de quesadilla’s in acht 
gelijke stukken en leg op een schaal. 
Serveer met de tomatensalsa. Ook 
lekker met een schep haver fraîche of 
plantaardige zure room! 

‘Bedenk het maar 
en het is te veganizen’

Ingrediënten
voor 4 personen
• 2 el olie
• 440 g zwartebonenspread
• 50 ml water
• 1 tl sriracha
• 200 g plantaardig kruimgehakt
• 150 g maiskorrels in blik
• 8 tortillawraps
• 150 g plantaardige geraspte kaas
• Haver fraîche of plantaardige  

zure room naar smaak 

Voor de tomatensalsa:
• 5 tomaten
• 1 rode ui
• 1 biologische limoen
• 5 takjes koriander
• Jalapeño-pepers naar smaak 

Beer in vrijheid
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Elke editie zetten we supporters in het zonnetje, omdat ze zich extra 
inzetten voor dieren. Dit keer Leonie van den Berg, die zoveel om dieren 
geeft dat ze World Animal Protection heeft opgenomen in haar testament. 

Ze woont in San Francisco, maar is in 
Nederland geboren en getogen. En als je 
Leonie hoort praten, zou je niet zeggen dat 
het al bijna vijftig jaar geleden is dat ze 
naar de Verenigde Staten is vertrokken; het 
contact met Nederland is nog steeds sterk. 
‘Vandaar dat World Animal Protection me 
zo aanspreekt’, vertelt ze. ‘Een organisatie in 
het land waaraan ik mijn hart heb verpand, 
die dieren beschermt over de hele wereld. 
Daar laat ik graag mijn geld aan na.’ 
 
Leonies liefde voor dieren is onuitputtelijk. 
Als jong meisje knuffelde ze de poedels 
van haar ouders; maar ze liep vol verba-
zing door de dierentuin: dieren in kooien? 
Waarom zijn dieren ondergeschikt aan de 
mens? Het gevoel dat dieren in vrijheid zou-
den moeten leven, groeide toen ze over de 
wereld ging reizen en dieren in de wildernis 
beleefde. Zo kan het ook; zo zou het moe-
ten zijn. En nu? ‘Nu werk ik als vrijwilliger 
bij het bekende opvangcentrum Muttville 

in San Francisco, dat oudere asielhonden 
weer een liefdevol thuis wil geven. Ik wan-
del met ze, we spelen, ik was de dekens 
en kussens die ze gebruiken. Elke week 
komen er weer nieuwe honden binnen en 
ze hebben stuk voor stuk een kalmerende 
werking op ons mensen, therapeutisch bij-
na. Het is heel erg leuk werk om te doen.’  
 
In een ideale wereld leven alle dieren 
vrij in hun eigen omgeving, stelt Leonie. 
‘Ruimte, goede omstandigheden; dat is 
wat ik wil.’ Dieren zijn beter dan mensen, 
zei haar vader altijd. En dat neigt Leonie 
ook te geloven.  

Inspirerende supporter 
Leonie van den Berg

Je boodschappen duurzaam vervoeren én bijdragen aan een betere wereld voor dieren? 
Je doet het met de World Animal Protection-tassen. Ga voor de dolfijnentas en 
draag uit dat dieren geen entertainers zijn. Kies voor de kangoeroetas en laat 
zien dat kangoeroes niet als product mogen eindigen. Of draag de tas met 
het World Animal Protection-logo! Voor welke shopper je ook gaat, met jouw 
aankoop steun je ons werk voor dieren wereldwijd. Mooi meegenomen, toch? 
Je shopt de tassen via  worldanimalprotection.nl/webshop

Dat is mooi meegenomen 

Wow, Leonie. Wat bijzonder 
dat je World Animal Protection 
hebt opgenomen in je 
testament. Namens de dieren 
veel dank en lieve groet uit Den Haag!

Geen post meer ontvangen? Bel ons via 088-2680000 of e-mail info@worldanimalprotection.nl. 
Via postfilter.nl meldt u zich af voor reclamepost van organisaties waar u geen donateur van bent of was.

Op worldanimalprotection.nl/nalaten kun je meer lezen over hoe je je liefde 
voor dieren kunt laten voortleven. Onze adviseur Erika Frey informeert je graag 
over de mogelijkheden van nalaten aan dieren. Je kunt haar bereiken via 
0618415829 of via erikafrey@worldanimalprotection.nl.


