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Hoe overwinteren bosdieren 
in de winter? 
In de winter is het voor dieren moeilijker 
om aan voedsel te komen. Daarom gaan 
sommige dieren, zoals egels en vleermui-
zen, in winterslaap. Andere dieren trekken 
– net als wij – een extra dikke jas aan. De 
vacht van de vos is altijd al een bontjas 
met warme voering, ook in de zomer. 
Maar in de winter wordt die vacht echt 
‘winterproof’. Daarom lijken vossen, maar 
ook bunzings, hermelijnen en marters, in 
de winter een stuk dikker. 

Hoe kunnen we dieren helpen 
als het erg koud is?
Vogels hebben het dan moeilijker om eten 
te vinden en dat kost ze veel energie. 
Help ze met vetbollen of pindaslingers, 
extra nestkastjes en een waterschaal. 
Maak een rommelhoekje in de tuin waar 
egels veilig in winterslaap kunnen gaan. 
Ook andere dieren en insecten maken hier 
dankbaar gebruik van!

BIJZONDER FOTOMOMENT
In augustus 2021 werd miereneter Cecilia
naast het lichaam van haar overreden 
moeder gevonden, dicht bij een brandend 
bosgebied in het district Nova Porto, Brazilië. 
Ze was erg angstig toen ze aankwam in het 
opvangcentrum, maar dat veranderde al 
snel. Cecilia is nu een van de rustigste dieren 

Papier van 
verantwoorde 

herkomst

Maak kennis met Mya-Rose – beter 
bekend als het Vogelmeisje –, vogel-
kijker en activiste. In haar leven heeft 
ze meer dan vijfduizend verschillende 
vogelsoorten gezien: de helft van alle 
soorten wereldwijd. Vanaf haar jeugd 
heeft Mya-Rose alle continenten bezocht 
om haar passie na te jagen. Intussen 
zag ze met eigen ogen de ongelijkheid 
en de roekeloze vernietiging die we 
op onze kwetsbare planeet aanrichten. 
Een meeslepende combinatie van een 
reisdagboek en een thriller. 

Vogelmeisje, 
Mya-Rose 
Craig. Uitgeverij 
Prometheus, ISBN 
978 90 446 4747 1
€ 22,50
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in de groep en heeft het erg naar haar zin. 
Ze speelt veel met haar vriendje Darlan en 
houdt van baden, zowel in het water als in 
de zon. Ook is ze goed aangekomen in 
gewicht: ze eet lekker veel mieren en termie-
ten. We zijn blij om te zien hoe goed het nu 
met Cecilia gaat!

In juli was het eindelijk zover: de overheid 
kwam met een positieflijst voor zoogdieren. 
Dit is een korte lijst met zoogdieren die in 
Nederland als huisdier gehouden mogen 
worden. Dieren als de serval, chinchilla en 
vleermuis staan er bijvoorbeeld niet op, en 
zijn daarom als huisdier verboden. 

Deze nieuwe lijst gaat in op 1 januari 
2024. Er komt een overgangsregeling 
voor mensen die al een dier hebben van 
een soort die niet op de lijst staat. We zijn 
enorm blij dat deze lijst er eindelijk is, dat 
voorkomt veel dierenleed! 

Voorwoord

Ik stel me voor een liefdesverklaring van je 
hond, een minzaam compliment van je kat, 
een dankbetuiging van de vogels in de tuin 
voor het bijvoederen. Maar ik ben bang 
dat deze positieve woorden worden over-
stemd door een kakofonie van verwijten, 
jammerklachten en noodkreten – van dieren 
die worden mishandeld voor entertainment, 
gepijnigd voor dierproeven, hun leefgebied 
zien verdwijnen of onder barre omstandighe-
den opgesloten zitten in de vee-industrie om 
na een kort en troosteloos leven op transport 
te worden gesteld naar het slachthuis. 

Wat als de dieren spreken konden? De vraag 
is deels vals. Want dieren kúnnen spreken, 
alleen niet in mensentaal. Ze praten met blaf-
fen en knorren en gezang, met lichaamstaal 
of met geuren of op nog andere manieren. 
Eigenlijk zou de vraag moeten zijn: wat als 
we naar de dieren zouden luisteren? Maar 
misschien is ook dat niet genoeg. Misschien is 
het nodig dat wij hun taal leren spreken. 

Afgelopen zomer zag ik de leider van een 
inheems volk in de Amazone met dieren 
praten. Dada – dat is zijn naam – nam 
een blad van een boom, richtte zich tot de 

ara’s hoog in de bomen en wreef tegen de 
stengel van het blad. Prompt reageerden 
de felgekleurde papegaaien op het geluid 
dat hij produceerde: ze praatten met elkaar! 
Natuurlijk, je kunt sceptisch zeggen dat 
Dada slechts het geluid van de ara’s imi-
teerde, of de papegaaien papegaaide, om 
het denigrerend uit te drukken. Maar voor 
Dada was er duidelijk meer aan de hand. 
Voor hem was het een begroeting van een 
medebewoner van het bos. Het gesprek met 
de ara’s was een wederzijdse erkenning van 
elkaars bestaan, een uitwisseling om elkaar 
respect te betonen. 

Straks op kerstavond slaat de klok twaalf 
uur. Laten we afspreken om niet alleen dan 
met de dieren te spreken, maar doorlopend. 
Ze hebben ons veel te zeggen. En laten wij 
vervolgens hun stem doen klinken in het poli-
tieke debat en gesprekken met bedrijven en 
financiële instellingen. Zo bouwen we samen 
aan een wereld waarin dieren ertoe doen 
en hun leefgebieden niet verder worden 
aangetast en vernietigd.  

Dirk-Jan Verdonk, 
algemeen directeur World Animal Protection Nederland

Altijd kerstavond
Er bestaat een oude legende dat op kerstavond, klokslag 
middernacht, de dieren het vermogen krijgen om te spreken. 
Wat zouden ze ons vertellen? 

Wat moeten we juist níét doen?
Veel parken en tuinen zijn zó aangeharkt 
dat dieren geen geschikte, veilige plek 
meer kunnen vinden. Laat de natuur lek-
ker haar gang gaan! Een rommelhoekje 
met bladeren en takken in de hoek van 
de tuin, bijvoorbeeld. Daar profiteren 
dieren van. 

Het coverdier: de tijger. Wat een bijzonder roofdier! Het strepenpatroon van elke tijgervacht 
is uniek, en tijgers kunnen de lokroep van andere dieren nadoen om zo hun prooi in de val te 
lokken. Helaas leven veel tijgers in gevangenschap, omdat ze in de toeristenindustrie worden 
gebruikt als knuffeldier of foto-accessoire. Daar proberen we een einde aan te maken.

Kijkje in het leven van de boswachter? 
Volg Natascha op Instagram via
@deboswachtert

aan Natascha Hokke, boswachter 
bij Natuurmonumenten op het 
Rotterdams platteland.

Changes lives. Forever

Colofon

mailto:info@worldanimalprotection.nl
http://www.worldanimalprotection.nl
http://www.worldanimalprotection.nl
https://www.instagram.com/deboswachtert/
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Een plantaardig 
feestje voor 
mens én dier
 

Tijdens Kerstmis eten we meer dieren dan gewoonlijk. Feestelijk? 
Voor de dieren niet bepaald. Gelukkig kun je altijd kiezen voor 
een plantaardig kerstdiner, oftewel: een Kerstdiernee. Goed voor 
dier, mens en planeet – en nog origineel ook.  

Een gevulde kalkoen in de oven, een bord 
vol kalfsvlees en een tafel vol sputterende 
pannetjes vlees: voor veel mensen gaan 
de feestdagen gepaard met het eten 
van aanzienlijk wat dierlijke gerechten. 
Traditionele kookboeken staan vol met 
gerechten gebaseerd op vlees, vis, wild 
en gevogelte, en er zijn ontzettend veel 
gourmetstellen die traditiegetrouw voor 
het kerstdiner uit de kast worden gehaald, 

andere veedieren gehouden; elke dag 
worden er 1,7 miljoen dieren geslacht. 
Na tien dagen staat dat aantal daarmee 
gelijk aan de inwoners van Nederland: 
17 miljoen! En in de aanloop naar de 
feestdagen zullen dat er ongetwijfeld 
meer zijn. Omzetcijfers van supermarkten 
laten zien dat de verkoop van vleesarti-
kelen jaarlijks piekt rond de kerstperiode. 
Volgens een schatting van de Vegetariërs-
bond uit 2019 eten we met een aantal 
van 2,7 miljoen dieren in twee dagen 
zelfs drie keer zoveel vlees als op andere 
dagen. 

Ook kiezen we met kerst voor andere 
dieren om op te eten dan we de rest 
van het jaar doen. Kalkoenen bijvoor-
beeld, die net zoals plofkippen met grote 
aantallen op elkaar opgepropt leven 
en zo snel mogelijk worden vetgemest. 
Konijnen, die in kleine, draadgazen 
kooitjes zitten zonder ruimte om rond te 
kunnen huppelen. Of eenden, die hun 
beperkte levenstijd in grote, donkere 
opfokstallen doorbrengen en nooit 
met hun pootjes door een frisse vijver 
kunnen peddelen. Want helaas, zoiets 
als een diervriendelijk stukje vlees is 
nog steeds ver te zoeken. Alle dieren in 
de industriële veehouderij zijn tot een 
leven lang lijden veroordeeld, zolang 
mensen op de huidige schaal vlees en 
zuivel blijven eten. Als we een verschil 
voor deze dieren willen maken, zullen 
we dus minder vlees moeten eten en 
hogere welzijnsstandaarden in de stallen 
invoeren. Vaker plantaardig eten is ook 
nog eens gezonder, en beter voor het 
klimaat. Win-win, dus.  

Feestmaaltijd zonder dierenleed
Gelukkig is het heel gemakkelijk om 
vlees en zuivel te minderen. Ook met de 
feestdagen. Wat is er immers feeste-
lijker dan een diervriendelijke maaltijd? 
Tegelijkertijd is een plantaardig kerstdiner 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Steeds meer mensen hebben interesse 
in een kerstdiner zonder dierenleed, 
maar volledig plantaardig koken kan, 
vooral met Kerstmis, best een drempel 
zijn. Toch zijn de opties eindeloos. Wat 
dacht je van een carpaccio van biet, 
een gevulde pompoen, of een chocola-
de-lavacake waar geen melk aan te pas 
komt? Of geef een plantaardige twist 
aan een traditionele kersttafel met een 
vegan-kaasfondue. 

Inspiratie voor het Kerstdiernee
Om te laten zien dat een diervriendelijk 
kerstdiner eigenlijk heel gemakkelijk te 
bereiden is – en vaak nog origineel ook – 
hebben wij het ‘Kerstdiernee’ in het leven 
geroepen. Op onze Kerstdiernee-pagina 
(worldanimalprotection.nl/kerstdiernee) 
vind je recepten van bekende vegans, 
kookboeken waarvan het water je 
in de mond loopt en tips voor een 
diervriendelijke borrel. Ook kun je een te 
gekke Kerstdiernee-trui bestellen, zodat 
je ook nog eens in vol kerst-ornaat aan 
de diervriendelijke tafel zit. En wie weet 
inspireer je je gasten om ook voor een 
Kerstdiernee te gaan! 

Doe je mee? Samen aan de 
diervriendelijke kerstdis!

waarbij helaas niet alle pannetjes worden 
gevuld met plantaardige lekkernijen. 
Want met Kerstmis eten we nog veel meer 
dieren dan op andere dagen.

Meer vlees met kerst
Wie nadenkt over de aantallen dieren in 
de Nederlandse veehouderij, begint het 
al snel te duizelen. Er worden jaarlijks 
400 miljoen kippen, varkens, koeien en 

Ga naar worldanimalprotection.nl/kerstdiernee 
voor de kersttrui en geef de inspiratie door!

Elke dag worden er in 
Nederland 1,7 miljoen 

dieren geslacht

Een diervriendelijk 
Kerstdiernee is eigenlijk 

heel gemakkelijk 
te bereiden, en nog 

origineel ook

Ga jij ook 
voor het 
Kerstdiernee? 

Een diervriendelijke kerstgroeten fijne feestdagen!

Kerstdiernee

https://www.worldanimalprotection.nl/kerstdiernee
https://www.worldanimalprotection.nl/kerstdiernee
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Vegan paddenstoelenragout
Dit prachtige torentje is bijna te mooi 
om op te eten – én staat al binnen een 
halfuurtje op tafel! Met plantaardig 
bladerdeeg en edelgistvlokken is deze 
romige ragout helemaal vegan.
 
Van: The Veggie Reporter 
Op:  www.veggiereporter.com

Eet smakelijk!

Inspiratie voor het Kerstdiernee    

Traditioneel en toch even anders

Vegan gourmetten 
Wie denkt dat gourmetten alleen voor 
vleeseters is, heeft het mis. Met heerlijke 
gerechtjes als een tofu-frittata, burgers 
met zwarte bonen, stokjes plantaardige 
saté en stokbrood met vegan kruidenbo-
ter tover je zo een traditionele gourmet-
tafel op tafel. Ook de vegan garnalen 
met cocktailsaus zal je gasten verbazen.

Van: Suzanne den Toom 
 (@wateetjedanwel) 
Op:  www.wateetjedanwel.nl 

Zoet, winters en helemaal kerst

Vegan apple crumble
Een warm taartje uit de oven met 
fruit en een saus van amandelmelk. 
Lekker als dessert, maar ook heel 
geschikt als zoet ontbijtgerecht. 

Van: De Groene Meisjes 
Op: www.degroenemeisjes.nl  

Brownie-kerstbomen 
Een feestelijk toetje doet het altijd 
goed. Decoreer geheel naar je eigen 
ontwerp, of maak er een leuke activiteit 
van door ze samen met kinderen aan 
tafel af te maken. 

Van: Suzanne den Toom 
 (@wateetjedanwel) 
Op:  www.wateetjedanwel.nl 

Vegan kerstkoffie
Een lekker zoet, warm drankje met 
koffie, gember-maple-siroop en 
een plantaardige variant op slag-
room. Heerlijk voor het uitbuiken 
bij het haardvuur – al is het zo 
vullend dat het ook zomaar eens 
een dessert zou kunnen zijn. 

Van: De Groene Meisjes 
Op: www.degroenemeisjes.nl 

Chocoladetaart 
met gouden glitters
Bakkers opgelet: deze diep don-
kere, drielaagse chocoladetaart 
met glinsterende, gouden glitters 
is het spektakelstuk van je Kerst-
diernee. Met intense, verfijnde 
smaken en een zelfgemaakte 
advocaat. 

Van: Lisette Kreischer 
 en Maartje Borst 
Op:  www.maneatplant.com

Gevulde pompoen
Het pronkstuk op je feestelijk gedekte 
tafel, en nog makkelijk te bereiden ook. 
Niemand meer die aan kalkoen zal 
denken! Combineer met je favoriete 
vegan bijgerechten, en je Kerstdiernee is 
compleet. 

Van: Lisette Kreischer en Maartje Borst 
Op:  www.maneatplant.com 

Feestelijke vegan 
Wellington
Geen beef Wellington met rundvlees, 
maar een heerlijke mix van vegan 
kip, champignons, hazelnoot, veen-
bessen en nog veel meer. Perfect 
om een dag eerder te maken, en net 
voor het serveren even in de oven op 
te warmen. 

Van: Lisette Kreischer 
 en Maartje Borst 
Op:  www.maneatplant.com

Foto: Aline Bouma

http://www.degroenemeisjes.nl 
https://www.veggiereporter.com
https://www.maneatplant.com
https://www.maneatplant.com
https://www.wateetjedanwel.nl
https://www.maneatplant.com
https://www.degroenemeisjes.nl
https://www.wateetjedanwel.nl
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De Nobele Hoeve  
Met de hulp van donateurs steunen we wereldwijd verschillende
dierenopvangcentra. Wilde dieren die worden gered uit de
entertainment-, medicijn- 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: de Nobele Hoeve.

In het zuiden van ons land ligt tussen de 
groene velden en veebedrijven een parel 
verscholen. Rijdend over de landweg 
waar het aan ligt, valt het nog niet op. 
Maar als je iets dichterbij komt, zie je 
meteen dat dit een heel fijne plek is. We 
hebben het over De Nobele Hoeve. Een 
opvangplek waar stieren, varkens, kippen, 
schapen, konijnen, geiten en paarden een 
heerlijk tweede leven krijgen.

De Nobele Hoeve is opgericht door 
Margarit Gerrits. Als er íemand is die 
begaan is met dieren, is zij het wel. De 
passie spat ervan af. Alles wijkt voor 
‘haar’ lieverds en ze kent de dieren 
door en door. Haar opvangplek ligt op 
een bijzondere locatie; midden in een 
agrarisch gebied, tussen de boeren, waar 
trucks afgeladen met varkens dagelijks 
voorbijrijden. Margarit: ‘Natuurlijk sterf 
ik een beetje bij deze wetenschap en dit 
aanzien, maar omdat ik de weg naar het 
licht ken, weet ik daar dan ook voor te 
kiezen. Iedere dag opnieuw. Het lijden 

dat er is, probeer ik om te vormen naar 
liefde. Op mijn kleine plek hier. Ik zou het 
liefst willen dat iedereen op de wereld 
vandaag nog veganist werd, maar ik weet 
natuurlijk dat dat niet kan. Dus laat ik hier 
zien hoe bijzonder ieder dier is, als indi-
vidu, in de hoop dat mensen vriendschap 
zullen ervaren, waardering en bewonde-
ring. En dat daarmee duidelijk wordt dat 
deze wezens niet bedoeld zijn om te eten, 
maar om met ze samen te leven.’

Lopend over het terrein ruik je een fijne 
dierenlucht, zie je de hanen scharrelen en 
hoor je de paarden in de verte al hinniken. 
Als eerste komen we langs Mila en Eefje, 
twee varkens die al jaren op deze plek 

mogen wonen. Ze begroeten ons vrolijk 
knorrend vanuit hun heerlijke verblijf: 
een fijne stal met stro en ruimte om in de 
modder te wroeten, beschut door bomen. 
Margarit vertelt hoe de Nobele Hoeve 
ontstond. ‘Ik had altijd al opvangdieren, 
maar het idee om er een stichting van te 
maken ontstond op een droevige dag. 
Mijn hond Djojo en mijn paard Vanity over-
leden op dezelfde dag.’ Natuurlijk was 
Margarit verdrietig, maar ze koos ervoor 
om het om te zetten naar iets moois. ‘Ik 
dacht: ik ga nu kiezen voor wat ik echt wil 
doen, ik ga voor de dieren.’

Eigenlijk is de Nobele Hoeve meer nog 
dan een opvangplek. Margarit geeft aan 
dat ze niet wil dat er nog veel méér dieren 
komen, maar vooral dat deze plek een 
voorbeeld is. ‘Wat ik hier doe in het klein, 
is wat ik wens voor de wereld in het groot. 
Ik wil laten zien dat ieder dier, van varken 
tot stier, een eigen individu is. Net als je 
hond of je kat’, ze geeft Mila een kus op 
haar snuit.  ‘Er is geen verschil. Ik houd 

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

‘Ik wil laten zien dat ieder dier, van varken tot stier, 
een eigen individu is’

We dragen opvang De Nobele Hoeve een warm hart toe. We mochten er 
een aantal keer op bezoek om foto's en video's te maken en hebben hen 
financieel ondersteund. 

‘Wat ik hier doe in het 
klein, is wat ik wens voor 
de wereld in het groot’

Margarit Gerrits

heel veel van mijn hond, maar net zoveel 
van mijn varkens. Met positieve beelden 
wil ik laten zien dat dieren fantastisch zijn, 
zodat mensen van ze gaan houden en 
dat het ze tot nadenken zet: wat doen we 
dieren toch eigenlijk allemaal aan?’

Er wonen flink wat sterren op de Nobele 
Hoeve. Zo ontmoeten we naast Mila en 
Eefje ook stieren Willem en Bram, en zwijn 
Joep. De rammenbende en schapen Ben 
en Henk springen vrolijk in het rond, terwijl 
pony’s Timo, Finn, Daantje en Nathalie 
en paard Duco verderop staan te grazen. 
Als laatste komen we aan bij het thuishonk 
van zes varkens: Babettes Biggenbos. 

De zes enthousiaste dames komen ons 
knorrend tegemoet terwijl Margarit ons 
het verhaal achter het Biggenbos vertelt: 
‘Het is vernoemd naar de inmiddels 
overleden Babette Bot. Dankzij haar 
konden deze biggen worden gered van 
de slacht.’ 

Het is ons duidelijk: de dieren hebben het 
hier geweldig. We zouden elk dier wel 
zo’n prachtleven gunnen. 
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Wilde dieren zijn geen 
huisdieren
De dieren die op de beurzen worden 
verkocht, zijn al op jonge leeftijd uit het 
wild gevangen of in onnatuurlijke omstan-
digheden gekweekt. Ze worden in kleine 
kratten en doosjes vervoerd, waarin ze 
amper kunnen ademen en bewegen. Dat is 
ontzettend stressvol; veel dieren overlijden 
nog voordat ze een huiskamer bereiken. 
De dieren die het wél redden, zijn onge-
schikt voor een leven in gevangenschap. 
Veel eigenaren kunnen niet tegemoetkomen 
aan de zorg, voeding en huisvesting die 
de dieren nodig hebben. Sommige dieren 
worden dan ook weer gedumpt, met alle 
gevolgen van dien. Exoten horen in de 
natuur, niet in een terrarium, kooi of hok!

Einde aan beurzen
Het is hoog tijd dat beurzen met wilde 
dieren verboden worden. Samen met 
dierenbeschermingsorganisaties IFAW, 
Stichting SPOTS, Stichting AAP en de 
Dierencoalitie roepen we de politiek op 
om dit te realiseren. Ook willen we dat er 
een positieflijst komt voor reptielen, vogels 
en amfibieën. Dat is een lijst van dieren 
die legaal als huisdier gehouden mogen 
worden (zodat ook duidelijk is: welke 
dieren niet!) . Gelukkig is deze lijst er sinds 
kort voor zoogdieren; nu nog voor de 
grote groep vogels, amfibieën en reptielen. 
Want: álle wilde dieren horen in het wild.

Undercover: zo gaat het eraan toe 
op beurzen met wilde dieren

Feit 
Tussen 2014 en 2019 werden 
er in Nederland ruim 83 
miljoen levende wilde dieren 
geïmporteerd. Het gaat om 
ruim 80 miljoen amfibieën en 
bijna 1,5 miljoen vogels. 

DIT KWAMEN WE TEGEN:

‘Wil je hem even 
vasthouden?’ De dieren 
worden steeds opgepakt 

of verplaatst, wat extreem 
stressvol voor ze is. 

Veel dieren zitten in
 veel 

te krappe bakjes. Ze 
hebben te weinig 

bewegingsruimte en geen 

plek om te schuilen. 

Om te voorkomen dat ze 
bijten, krijgen sommige dieren tape om hun bek. Dan kunnen ze dus niet eten of drinken. 

Hoe zou je het vinden als er geen dolfijnen meer in 
gevangenschap leven? En dat de laatste generatie showdolfijnen 
in een natuurlijke omgeving van hun vrijheid kunnen genieten? 
We nemen je mee naar de plek waar we de dieren willen 
opvangen: een idyllische baai in Griekenland. 

Aan de kust van het Griekse eiland Lipsi 
wordt hard gewerkt aan de allereerste 
opvang voor ex-showdolfijnen in Europa. 
Verscholen in een prachtig landschap van 
bergen en rotsen ligt een verlaten baai die 
precies voldoet aan alle vereisten voor een 
gezonde leefomgeving voor deze dieren. 

World Animal Protection is partner van dit 
bijzondere opvangproject. Daarom ging 
ik, Nadine, samen met onze vaste camera-
ploeg en mijn collega Dennis, campagne-
manager Wilde dieren, naar Griekenland. 
Om de voortgang te bekijken en informatie 
te delen. Want hoe ziet die allereerste 
opvang voor ex-showdolfijnen er dan uit? 
Een reisverslag. 

Donderdag: een magische reis
Na onze aankomst op het eiland Kos 
varen we in twee uur naar het eiland Lipsi. 
Natuurlijk had ik online al veel opgezocht 
over de plek, het dorp en de sfeer. De 
beelden zagen er vredig en sereen uit. 
Magisch bijna. Op de boot kijk ik eens 
goed om me heen. Ik zie dansende visjes 
in helderblauw water, een rotsachtige 
kustlijn die steeds dichterbij komt, machtige 
bergen en heuvels vol piepkleine dorpjes. 
Het is precies wat ik had verwacht. Het is 
prachtig hier.  

Ons kent ons
We meren aan in een mini-haventje met 
fotogenieke witte huisjes, en worden 
opgewacht door een enthousiast team van 
Aegean Marine Life Sanctuary. Het valt 
me meteen op dat de sfeer op het eiland 
ontzettend gemoedelijk is. Er wonen 
hier hooguit een paar honderd mensen, 
en iedereen kent elkaar bij naam. Veel 
inwoners gaan overal te voet naartoe, 
aangezien er nauwelijks auto’s en wegen 
zijn. En als je wel een auto hebt, doe je ’m 

heus niet op slot. Ons kent ons, en alles 
is veilig.
In een klein, authentiek familierestaurant 
gaan we ’s avonds meteen om de tafel 
met de manager van het project, Anasta-
sia Miliou, en haar team. Anastasia blijkt 
een doortastende vrouw die sterk in haar 
schoenen staat. Dat moet ook wel, want 
er worden veel obstakels voor haar voe-
ten gegooid. De dolfijnenindustrie wil het 
zo lastig mogelijk maken om de opvang 
werkelijkheid te laten worden.

 
Op bezoek bij de 
allereerste dolfijnenopvang 
voor ex-showdolfijnen 

Reportage

>>

Wilde dieren horen niet in een bamibakje op een drukbezochte beurs. Toch worden er op 
grote schaal vogels, reptielen en amfibieën in dieronvriendelijke omstandigheden verhandeld – 
ook in Nederland. We bezochten recent een paar exotenbeurzen om er opnames te maken, 
en het dierenleed spatte ervan af. 

Nadine
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diervriendelijke vakantie Ideale plek
Thodoris, de man van Anastasia, is de dol-
fijnenopvang gestart. Anastasia is verant-
woordelijk voor het management. Samen 
met hun team en toegewijde vrijwilligers en 
stagiairs zetten ze alles op alles om deze 
unieke plek te realiseren. Anastasia vertelt 
ons dat het geen makkelijke zoektocht was; 
pas na zes jaar (!) hadden ze eindelijk 
de juiste locatie gevonden. Maar deze 
baai heeft dan ook wel de ideale vorm en 
omstandigheden voor de dieren: beschut 
tegen de ruige zee en beschermd tegen 
menselijke verstoring. Niemand mag hier 
bouwen en er is geen lucht- en geluidsver-
vuiling.

Ik ben ontzettend benieuwd. Het klinkt 
als een ideale plek om de dolfijnen op 
te vangen, maar spannend is het ook. 
Deze opvang zou een voorbeeld moeten 
worden voor andere opvangplekken voor 
ex-showdolfijnen. Want nu steeds meer 
dolfinaria hun deuren sluiten, zullen er nog 
veel meer plekken als deze bijgebouwd 
moeten worden. De acceptatie van enter-
tainment met dolfijnen neemt razendsnel af, 
dus passende opvang is van groot belang. 
Dolfijnen verdienen een ‘pensioentijd’ in 
een natuurlijke omgeving. 

’s Avonds slapen we bij een kleine baai. 
Vanuit de slaapkamer horen we het rust-
gevende geluid van de oceaan. Wat een 
indrukken al meteen op deze eerste dag, 
maar ook zo veel voldoening. Nu al. Ik 
denk aan de wilde dolfijnen die in alle rust 
en vrijheid in de baai zwemmen, en kijk uit 
naar morgen. 

Vrijdag: Aan de slag!
De wekker gaat vroeg af. Aan de bak! 
Onze eerste stop is het onderzoekscentrum 
in de stad en het hele team wacht ons al 
op. Dennis geeft een indrukwekkende pre-

VERVOLG REPORTAGE

sentatie over het werk van World Animal 
Protection, waarin hij ook vertelt waarom 
het voor onze organisatie zo belangrijk is 
om dit project te ondersteunen. In Neder-
land pleiten we, samen met andere organi-
saties, al jaren voor een dolfijnenfokverbod 
en we hebben al meerdere reisorganisaties 
ervan overtuigd om geen vermaak met dol-
fijnen meer aan te bieden. Deze intelligente 
dieren horen in het wild, en hun welzijn 
wordt ernstig aangetast door een leven in 
gevangenschap.
 
En dan is het zover. Met onze jeep 
spoeden we ons naar dé plek waar het 
allemaal om draait. De baai waar de 
dolfijnen terecht zullen komen! Prachtige 
stranden, hobbelige, haast onbegaanbare 
wegen, grazende koeien; onderweg komt 
alles voorbij. Als we na een paar uur de 
top van de heuvel bereiken, komt de baai 
tevoorschijn. Wat een uitzicht! En wat een 
ruimte. Natuurlijk maken we zoveel moge-
lijk beeldmateriaal; we willen graag aan 
iedereen laten zien op welke prachtige 
plek de dolfijnen straks in alle rust kunnen 
gaan leven. 

Na een lange dag en een schat aan 
beeldmateriaal, komen we uitgeput terug. 
We maken meteen een selectie van de 
beelden en zoeken daarna snel een 
restaurantje op om bij te tanken. Met een 
heerlijke avondwandeling over het eiland 

sluiten we de dag af. Het is een onbeschrij-
felijk mooie plek, met al die vrolijke Griekse 
kleurtjes. 

Zaterdag: Hoog bezoek
Zaterdag zijn we weer vroeg uit de veren. 
Cameraman Tommy staat te popelen om 
met zijn nieuwe drone aan de slag te kun-
nen gaan en ik bereid mijn interviews voor. 
In de middag vereert Fotios Maggos, 
de burgemeester van Lipsi, ons met een 
bezoekje. Hij is opgetogen over het project 
en vertelt enthousiast dat hij niet de enige 
is. Ook de lokale gemeenschap juicht het 
initiatief toe; iedereen is betrokken bij het 
lot van de dieren. Daar worden we blij 
van!

In een zeldzaam vrij momentje gaan we 
even het water van de baai op met een 
kano. Visjes, zeegras, en ander onder-
waterleven: het is er allemaal. Ik kan me 
goed voorstellen dat dit voor een dolfijn 
een verademing moet zijn, na een leven in 
een betonnen bak in een attractiepark – dit 
lijkt op hun natuurlijke leefomgeving. Het is 
zo verdrietig dat dolfijnen in dolfinaria nooit 
mogen ervaren hoe het is om écht dolfijn te 
zijn; we moeten ons stinkende best doen 
om ervoor te zorgen dat de huidige gene-
ratie showdolfijnen de laatste is. 

Zondag: De laatste loodjes
Zondag doet het geluid van de wekker 
toch een klein beetje pijn. We zijn moe, 
maar… we gaan dadelijk wél dolfijnen 
spotten in het wild! Ik heb er zin in. Wat 
een heerlijke gedachte dat er hier, vlak 
naast de baai waar we de ex-showdol-
fijnen willen verwelkomen, ook dolfijnen 
in het wild voorkomen. De dieren komen 
hier straks thuis: op een plek waar ze van 
nature horen. 
Helaas spotten we geen dolfijnen, maar 
alleen de boottrip is al fantastisch. Mooi 
ook om het onderzoeksteam in actie te 
zien. Een van de crewleden noteert alle 
zeevogels die we onderweg tegenkomen, 
met het tijdstip erbij. Op die manier houden 
ze bij hoe het met populaties gaat. 

Als we die middag weer aan onze terug-
reis beginnen, ben ik een beetje verdrietig 
dat we van deze fantastische plek weg-
gaan. Wat heb ik genoten van deze 
bijzondere trip. Het voelt als een voorrecht 
om zo’n toegewijd team te ontmoeten en 
te horen hoever ze met het project zijn. 
Het eiland is gemoedelijk, de bewoners 
innemend, en de baai nóg mooier dan ik 
had gehoopt. Ik kan niet wachten tot de 
dolfijnen er zijn. Dan kom ik zeker weer 
terug. Lipsi, tot ziens! Nadine
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Adopteer een olifant
Wist je dat olifanten voor vermaak van 
toeristen op een wrede manier worden 
afgericht? Helaas kunnen deze dieren 
nadat ze zijn gered niet meer terugkeren 
naar het wild. Daarom steunen we 
olifantvriendelijke opvangplekken. Jij kunt 
deze geredde dieren helpen door een 
olifant te adopteren. Zo zorg je ervoor 
dat er voldoende voedsel en verzorging 
voor je olifant beschikbaar is. Als dat geen 
prachtcadeau is…

Kijk voor alle info op
worldanimalprotection.nl/adopteer-een-olifant

De feestdagen draaien niet om cadeaus, maar een aardig presentje tijdens de donkere 
dagen kan nooit kwaad. Daarom zetten we de leukste duurzame en diervriendelijke 
feestdagencadeautjes – voor een ander óf lekker voor jezelf – alvast op een rij. Scheelt weer 
een hoop zoekwerk in deze drukke periode van het jaar!

Cadeautips Dierengroet
Ze zijn eigenlijk te leuk om te versturen, 
deze vrolijke dierenkaarten. Maar het is 
ook echt een cadeautje als je zo’n vrolijke 
dierengroet van iemand ontvangt. De 
illustraties zijn gemaakt door Lieke van 
der Vorst en een deel van de opbrengst is 
bestemd voor ons werk. 

€ 7,95 bij dille-kamille.nl 

Garfield blij, jij blij! 
Sta je tot laat in de file? Of loopt de 
vrijdag middagborrel uit? Dan zijn de 
kwalitatief hoogwaardige automatische 
voerbakken van Pretty Paws dé uitkomst. 
Zo zit je pluizige vriend nooit meer 
zonder eten.

Vanaf € 69,95 bij pretty-paws.nl

Hou jij mijn tassie 
even vast?
Illustratrice Lieke van der Vorst ging 
aan de slag om tassen te maken met 
een boodschap: koeien, varkens en 
kippen zijn geen producten! Deze 
zou je toch maar wat graag om je 
schouder hangen? Met de tas draag 
je deze boodschap uit en ondersteun 
je ons werk voor dieren in de vee-in-
dustrie. 

Fles vol liefde
Je drankje blijft er 24 uur koud en 12 
uur warm in, ze zien er prachtig uit én ze 
gaan lang mee; met de hippe flessen van 
Say What Bottles bespaar je 167 plastic 
flesjes per jaar! Extra leuk: er is ook een 
speciale World Animal Protection-variant, 
waarmee je meteen wereldwijd dieren 
steunt.

€ 24,95 bij 
saywhatbottles.nl/worldanimalprotection 

voor de feestdagen 

Natuurlijk schoon 
Marcel's Green Soap is een Nederlands 
duurzaam schoonmaakmerk. De producten 
zijn minstens 97% biologisch afbreekbaar. 
De geuren zijn heerlijk verrassend en 
allemaal gebaseerd op de natuur, kruiden, 
bloemen en vruchten. 

Vanaf € 9,95 
bij worldanimalprotection.nl/webshop

En… ze hebben nu ook leuke cadeausets, 
bijvoorbeeld met handzeep, shampoo en 
showergel. 

Vanaf € 9,95 
bij marcelsgreensoap.com/nl

https://www.worldanimalprotection.nl/adopteer-een-olifant
https://www.worldanimalprotection.nl/webshop
https://www.dille-kamille.nl
https://www.pretty-paws.nl
https://www.saywhatbottles.nl/worldanimalprotection
https://www.marcelsgreensoap.com/nl
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Elke editie zetten we supporters in het zonnetje omdat ze zich extra 
inzetten voor dieren. Dit keer Lieke van der Vorst, die ons vrijwillig als 
illustratrice helpt bij onze campagnes.

Al tijdens haar studie aan de kunstacade-
mie koos Lieke voor illustraties met dieren. 
Impact maken voor dieren, dat wilde ze. 
Maar écht een idee ter verbetering van 
dierenwelzijn communiceren? Lastig. ‘Soms 
ging ik voor een protesterende inslag, voor 
een duidelijke boodschap’, vertelt Lieke. 
‘Vaker voor een subtieler, liefdevol geheel. 
Maar dat werd al snel gewoon een leuke 
illustratie met dieren, zonder dat ik mijn 
visie erin kwijt kon. Tien jaar later kwam ik 
in contact met World Animal Protection, 
waardoor ik eindelijk doelgerichter kan 
helpen. Dat is heel erg fijn.’ 

Wie World Animal Protection al langer 
volgt, heeft haar illustraties weleens voorbij 
zien komen. Op onze tassen bijvoorbeeld, 
of de ansichtkaarten die we samen met 
Dille & Kamille hebben gemaakt. ‘Ik vond 

het heel fijn om iets concreets te doen om 
te helpen. Mijn eerste taak was een project 
over een verbod op de handel in wilde 
dieren, die voor medicatie en entertainment 
worden gebruikt, of gehouden worden als 
exotische huisdieren. Deze illustraties zijn op 
tassen gedrukt en worden voor presentaties 
ingezet.’ Omdat Liekes natuurlijke, roman-
tische en kleurrijke stijl perfect aansloot bij 
Dille & Kamille, vroegen we al snel opnieuw 
om haar creatieve kunsten. Dit keer voor 
ontwerpen van boerderijdieren, die we op 
tassen en een set kaarten drukten. Lieke illus-
treerde dieren die vaak in gevangenschap 
leven (voor de vleesindustrie), maar dan 
in een natuurlijke, vrije, groene omgeving. 
Precies zoals we ze het liefst zien!

De toekomstdroom van Lieke? Vooral geen 
gevangenschap en leed. ‘Met redelijk wat 

Inspirerende supporter 
Lieke van der Vorst 

Daar dromen wij ook van, 
Lieke. Dankjewel voor je 
prachtige illustraties, ook 
namens de dieren!

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.

Ben je op zoek naar een leuk cadeautje voor de feestdagen? 
Neem dan eens een kijkje in onze webshop! Ook dit jaar hebben we 
weer prachtige kerstkaarten, een mooie nieuwe dierenkalender voor 
2023, duurzame drinkflessen en biologisch katoenen tassen te koop. 

Onze webshop al eens bezocht? 

angst kijk ik naar de toekomst voor de we-
reld, en daarmee ook de dieren. Mijn droom 
zou dan ook zijn dat we in de toekomst leren 
van de natuur. Dat we de wereld gaan zien 
als één geheel: waar mensen niet domineren, 
maar juist samenwerken met dieren, planten, 
de zee en de natuur.’

Met de aanschaf van deze producten draag je bij aan de wereldwijde 
bescherming van dieren. Niet alleen leuk als cadeau voor een ander, 
maar natuurlijk ook voor jezelf! Bezoek de webshop:  

 worldanimalprotection.nl/doe-mee/diervriendelijke-cadeaus  

https://www.worldanimalprotection.nl/doe-mee/diervriendelijke-cadeaus

