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Samen staan we sterk

2

Wie aan een leuk en aaibaar dier denkt, 
komt niet als eerste op de gallus gallus 
domesticus: de kip. Maar als je je er 
ook maar een beetje in verdiept, kom 
je tot verrassend interessante inzichten. 
Bijvoorbeeld dat het dier nogal eens 
verkeerd is beoordeeld. Spreekwoordelijk 
is de ‘kip zonder kop’ om aan te geven 
dat iets of iemand erg dom is. Dat mag zo 

zijn, maar een kip mét kop wordt wat intelligentie betreft door 
deskundigen vergeleken met zoogdieren. Het dier kan in een 
natuurlijke situatie wel honderd soortgenoten onderscheiden en 
dat helpt bij de pikorde, de strikte hiërarchie waaraan kippen 
zich houden. Ze weten wie er voorrang heeft bij het eten en wie 
de beste slaapplaats mag innemen. Ze begrijpen heel wat van 
oorzaak en gevolg, onthouden objecten die ze – als ze die 
kwijt zijn - gaan zoeken en ze kennen zelfbeheersing.

Al wordt de kip weinig vertroeteld, het dier is wel erg populair. 
Als voedsel wel te verstaan. Kiplekker. Jaarlijks lopen er 
60 miljard (= 60.000.000.000) op aarde rond. Niet lang 
overigens, want twee derde van hen wordt gefokt in de 
kippenindustrie. En daar worden ze, kuikens nog, na zo’n  
zes weken geslacht om opgegeten te worden. 

Dat uiterst korte bestaan is bepaald geen feest: ze leven in 
grote schuren met soms duizenden samen in het duister, hebben 
weinig leefruimte en groeien zó snel dat ze allerlei lichamelijke 
gebreken krijgen. Dat is de situatie in West-Europa en Noord-
Amerika. Maar het kan nog erger: in sommige regio’s, met name 
in Azië en Afrika, worden vleeskuikens in steeds grotere getale 
opgesloten in kooien waar ze met z’n tweeën het oppervlak  
van één A4tje delen. 

World Animal Protection wil om te beginnen de opmars van  
die kooien tegengaan. We willen naar een ommekeer, 
waardoor de kip een leefbaarder – en langer – leven krijgt. 
Daarom roepen we ‘grootgebruikers’ ervan, wereldwijde 
fastfoodketens, op om in elk geval af te zien van kooikippen. 
Gelukkig heeft McDonald’s op ons verzoek al verklaard die 
inderdaad niet te serveren. Een veelbelovend begin. 

Pascal de Smit
Directeur World Animal Protection Nederland

Kip verdient beter
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Meer informatie
Voor meer informatie kun 
je altijd naar onze website 
worldanimalprotection.nl 
gaan of via  
info@worldanimalprotection.nl 
of 088-2680000 contact
met ons opnemen. 

World Animal Protection verzorgt 
deze uitgave minimaal drie 
maal per jaar om donateurs en 
belangstellenden te informeren. 
IBAN: NL20INGB0000000242 
BIC: INGBNL2A

World Animal Protection is een 
geregistreerde liefdadigheids-
instelling met een belasting-
vrijstellingstatus onder nummer 
810592873.
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Van de luiaardbaby’s in de Amazone tot koeien 
in India en galberen in Azië. Het is slechts een 
greep uit alle dieren die we dit jaar konden 
helpen. Samen, want dan sta je pas echt sterk. 
Samen met u als supporter, maar ook samen met 
andere organisaties. 

Wist u bijvoorbeeld dat we sinds september zijn aangesloten bij de 
Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer? Dat is een samenwerkingsver-
band van organisaties die banken en verzekeraars oproepen om 
duurzamer te investeren en daarmee, onder meer, dierenwelzijn te 
verbeteren. Weet u bijvoorbeeld waar uw bank uw geld in stopt? 
Lees er meer over in dit magazine. 

Momenteel voeren we campagne om het welzijn van varkens en 
kippen in de vleesindustrie te verbeteren. Hiervoor onderzochten we 
veehouderijsystemen die Nederlandse bedrijven maken en leveren 
aan het buitenland. Die systemen voldoen soms niet aan de Euro-
pese dierenwelzijnsrichtlijnen. We hopen dat daar snel een einde 
aan komt, als we de overheid kunnen overtuigen hun hulp aan deze 
bedrijven te veranderen. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebrui-
ken – teken online onze petitie en laat uw stem horen. 
Andere dieren die altijd hoog op onze prioriteitenlijst staan, en 
waarvoor we wederom samen met anderen in actie komen, zijn 
dieren in rampsituaties. Orkanen, overstromingen en aardbevingen… 
vaak worden dieren vergeten tijdens zulke rampen. Voor dieren in 
nood werken we wereldwijd samen met lokale partners, om zo snel 
mogelijk hulp te kunnen bieden. 

En ook andere onderwerpen in dit magazine konden niet tot stand 
komen zonder hulp. Zo reisde onze inspirerende supporter Fleur, die 
op de achterzijde staat, naar Suriname om verslag te doen van het 
lot en leven van de luiaards daar. Dat kon door onze samenwerking 
met FOX, verre reizen van ANWB, als onderdeel van onze 
campagne Wilde Dieren – Geen Entertainers. Ik hoop dat u, net als 
ik, enthousiast wordt van deze verhalen, en dat we aankomend jaar 
nog veel meer mooie verhalen mogen delen. Daar doen wij in elk 
geval ons uiterste best voor. Graag samen met u. 

Voor nu, deze laatste maand van het jaar, wens ik u veel 
dierenliefde en een feestelijke tijd toe!  

Voor dierenvrienden die van geschiede-
nis houden schreef de Engelse historica 
Hilda Kean een uiterst fascinerend boek: 
The Great Cat and Dog Massacre. 

In september 1939 werden in Engeland 
400.000 honden en katten gedood. De 
Tweede Wereldoorlog was net begonnen, 
maar het was lang vóór de Duitse invasie 
in West-Europa en de bombardementen 
op Londen. Zonder enige directe nood-
zaak, en tegen het advies in van zowel de 
overheid, dierenartsen als dierenbescher-
mingsorganisaties, lieten honderdduizenden 
Engelsen hun huisdier inslapen. Waarom? 
Lees daarvoor deze vergeten, even 
droevige als intrigerende geschiedenis. 

Een vergeten 
dierengeschiedenis

Boekentip

Hilda Kean, The Great Cat 
and Dog Massacre, The 
University Of Chicago Press.
ISBN: 9780226573946
248 pagina’s
€ 25,54

   Bijzonder fotomoment
Korporaal Williams knuffelt met Irma, een kitten die is gevonden 
op het door orkaan Irma verwoeste eiland Barbuda.

Ga naar onze website 
en kijk wat jij kunt 

doen voor dieren in 
de vee-industrie zoals 

dit kuikentje.

worldanimalprotection.nl
Pascal de Smit,
Directeur World Animal Protection Nederland

In actie voor kippen, 
varkens en koeien
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Gal is een vloeistof die alle beren produ-
ceren in hun galblaas. Het woord galbeer 
gebruiken we voor alle beersoorten die 
gebruikt worden in de galindustrie. Feitelijk 
kunnen dat alle beren zijn, behalve de 
reuzenpanda, maar meestal zijn het maan-
beren en honingberen. 

Waar de dieren vroeger bejaagd werden 
voor gal, worden ze nu opgesloten, 
zodat ze meer gal opleveren. Gal wordt 
op pijnlijke wijze afgetapt bij de dieren, 
bijvoorbeeld door een wond te maken en 
die open te laten zodat de gal via een 
buisje makkelijk verkregen kan worden. 
De gal wordt voornamelijk in traditionele 
‘medicijnen’ gestopt – het zou namelijk 
helpen tegen abcessen, epilepsie en 

Hoop voor de galberen
Je leven doorbrengen in een piepkleine kooi, waar je ondragelijk lijdt omdat mensen 
op pijnlijke manieren je gal aftappen. Dat is het lot van meer dan 20.000 beren in 
Azië. Om hier een einde aan te maken, voeren we al jarenlang campagne. 

     Een galbeer in gevangenschap wordt gemiddeld 
 5 jaar. 

     De beren leven 24 uur per dag in hokjes die 
vaak niet groter zijn dan een telefooncel. 

     De productie van berengal is een lucratieve 
bezigheid: de netto-opbrengst van een kilo gal is 
bijna 500 euro.

     Het tij keert in China: 84% van de inwoners hoopt
 dat er een einde komt aan de berengalindustrie.

     We proberen voet aan de grond te krijgen in 
Myanmar, waar jaarlijks 200 tot 300 beren 

 worden verhandeld. 

     In Vietnam is het aantal beren in gevangenschap 
 met 70% verminderd.

    Zuid-Korea wil voor 2024 een einde maken aan 
 de berengalindustrie. Hopelijk volgen de andere 
 Aziatische landen snel.   

lever- en darmkanker. De werking van 
die ‘medicijnen’ is echter twijfelachtig. En 
veel belangrijker nog: er bestaan uitste-
kende alternatieven. Steeds meer mensen, 
waaronder traditionele artsen die de gal 
eeuwenlang gebruikten, willen af van 
deze dierenmishandeling. Toch floreert de 
berenhandel nog.

Zuid-Korea loopt voorop
Gelukkig is er ook goed nieuws. De cam-
pagne die we veertien jaar in Zuid-Korea 
voerden met onze lokale partner Green 
Korea United (GKU), werpt zijn vruchten 
af! Alle beren in de galindustrie zijn daar 
inmiddels verplicht gesteriliseerd, waardoor 
er niet meer met ze gefokt kan worden. 
De volgende stap? Een plan van aanpak 

voor de beren die daar nog in gevangen-
schap leven en ervoor zorgen dat er geen 
nieuwe beren worden gevangen.

Als het in Zuid-Korea lukt, moet dat ook in 
andere landen kunnen. Daarom hebben 
we samen met GKU onze ervaringen en 
aanbevelingen vastgelegd in een docu-

ment, waarmee andere landen aan de 
slag kunnen. Momenteel werken we hard 
aan oplossingen in China, waar het gros 
van de galberen wordt gehouden. De 
publieke opinie is op onze hand. Maar we 
hebben nog een lange weg te gaan van 
actievoeren, informeren en helpen bij de 
opvang van beren.  

Er bestaan 
alternatieven 
voor gal 
en toch 
floreert de 
berenhandel.

Gal wordt 
op een 
pijnlijke wijze 
afgetapt
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Of het nu gaat om Nederlandse varkensstallen die brandonveilig zijn, legbatterij-
en in Azië, lange afstandstransporten van vee, Zuid-Amerikaanse ligboxen waar 
zeugen hun hele leven in gevangen zitten, of andere dieronvriendelijke praktijken: 
ze worden gefinancierd door banken. Ook door dat Nederlandse banken. 
Jóuw bank, die met jóuw geld dierenleed financiert?! 

Hoe diervriendelijk is jouw bank?
Wat doen we voor dieren in 
rampsituaties? 
"We leveren directe hulp, wat betekent 
dat we een noodhulpteam naar een ramp 
sturen om te zorgen voor voedsel, water 
en medische hulp en het ondernemen 
van reddingsacties. Daarnaast geven 
we inwoners en overheden voorlichting 
hoe ze dieren tijdens een ramp kunnen 
beschermen en wat daarvoor nodig is. 
Ook voeren we campagne om geld op te 

Dieren in nood bij rampen

halen en bij nieuwe orkanen, aardbevingen 
of overstromingen direct het benodigde te 
kunnen leveren. Het publiek moet weten 
wat de dieren doormaken om duidelijk te 
maken dat zij – net als mensen – hulp 
nodig hebben. Dieren hebben vergelijkbare 
behoeften als mensen bij rampen: ze moe-
ten worden gered of geëvacueerd, hebben 
water, voedsel, medicijnen en onderdak of 
beschutting nodig. Dat moeten we blijven 
vertellen: we mogen dieren in nood niet 
vergeten." 

Hoe ziet het noodhulpteam eruit? 
"Dit team bestaat uit diverse medewerkers 
waarvan de meeste dierenarts zijn, maar 
bijvoorbeeld ook mensen die de logistiek 
regelen. Zij worden aangestuurd door 
speciale ‘response managers’ die op 
strategische plekken in de wereld werken, 
zoals Costa Rica, Kenia, India en Thailand, 
om rampen goed te monitoren en snel in 
actie te komen. Verder is er iemand voor de 
communicatie, zodat alle kantoren wereld-
wijd over de ramp kunnen vertellen aan de 
supporters."

Hoeveel schade richten rampen aan?
"Tussen het jaar 2000 en 2012 hebben 
rampen 1,7 biljoen dollar aan schade 
aangericht en werden 2,9 miljard mensen 
hiermee geraakt. Maar niemand weet 
eigenlijk hoeveel dieren er exact slachtoffer 
zijn van rampen. In de landen waar 
rampen plaatsvinden, leven namelijk veel 
zwerfdieren en vee, die niet altijd worden 
geregistreerd. Daarom hebben wij er bij de 
Verenigde Naties met succes voor gepleit 
dat ook het aantal dieren in de veehouderij, 
dat door rampen wordt getroffen, wordt 
bijgehouden."

Interview met Gerardo Huertas, Director of Animals in Disasters

Gerardo Huertas

Gerardo Huertas begon in 1982 bij WSPA, de voorloper van World Animal 
Protection. Hij heeft als Director of Animals in Disasters dagelijks te maken met 
rampen en noodhulp. Want, zo zegt hij, dieren in nood mogen niet vergeten worden.  

Op www.eerlijkebankwijzer.nl kun je zien hoe de tien grootste 
Nederlandse banken scoren op dierenwelzijnsbeleid – en dat is 
niet erg best. Bovendien is de praktijk vaak nog een stuk slechter. 
En voor andere financiële instellingen, zoals verzekeraars, geldt 
helaas hetzelfde. Sinds september zijn we lid van de Eerlijke Bank- 
en Verzekeringswijzer en hebben daarmee de Dierenbescherming 
opgevolgd. Naast dierenwelzijn komen in de Eerlijke Bank- en Ver-
zekeringswijzer andere belangrijke maatschappelijke thema’s aan 
bod, zoals mensenrechten, klimaatverandering en wapenhandel. 

We zijn ervan overtuigd dat banken en verzekeraars veel meer 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten en kunnen 
nemen. En als zij dat doen kunnen ze wereldwijd dierenleed 
verkleinen en voorkomen. Via de Eerlijke Bank- en Verzekerings-
wijzer kunnen we de financiële instellingen daartoe aansporen. 
Door dierenleed aan te kaarten, met banken en verzekeraars in 
gesprek te gaan, onderzoek te laten uitvoeren en vooral ook, 
door mensen bewust te maken dat als zij in actie komen, banken 
en verzekeraars zullen veranderen. 

Help mee! Via dit magazine, onze e-mailnieuwsbrief, website 
en Facebookpagina vragen we met enige regelmaat aandacht 
voor de rol van banken en verzekeraars bij het investeren in 
dierenleed. Jouw hulp is daarbij onmisbaar. Stap bijvoorbeeld 
over op een bank die wel investeert in dierenwelzijn. Kijk op 
www.eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/themas/dierenwelzijn 
welke banken goed scoren en hoe je nog meer kunt helpen.

Nadat orkaan 
Irma dit jaar het 
Caribisch gebied 
trof, kwam ons 
noodhulpteam 
direct in actie 
om de dieren op 
onder andere 
Sint Maarten te 
redden. 

Zorg dat 
je geen 
dierenleed 
financiert.

Receptentips 
voor de 
feestdagen
Decembermaand feestmaand! 
Natuurlijk staan wij achter zo 
diervriendelijk mogelijke feestdagen. 
Daarom ter inspiratie voor de avond-
maaltijden enkele websitetips waar 
je biologische, vegetarische en/of 
veganistische recepten vindt:

• www.veganmonkey.nl 
 (blogsite van onze oud-stagiair 
 Brenda de Groot) 

• www.degroenemeisjes.nl 

• www.ekoplaza.nl/recepten

• www.biobudget.nl

• www.dehippevegetarier.nl
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Inspirerende supporter: Fleur ter Horst
Fleur (28) won onze actie in samenwerking met FOX, verre reizen van ANWB, 
op Facebook en mocht voor ons in september naar Suriname afreizen om video’s 
en verhalen te maken over het lot en leven van luiaards.

Fleur houdt van reizen en van de wereld 
een betere plek maken. Daarom deed ze 
mee aan de winactie die we samen met 
reisorganisatie FOX organiseerden. Ze 
won en mocht op de geheel door FOX 
gesponsorde reis naar Suriname. Ze 
maakte er video’s en verhalen over luiaards 
als onderdeel van onze actie The Bigger 
Picture – over het leed achter selfies met wil-
de dieren. Fleur: "Ik wilde heel graag een 
goed verhaal maken over het beschermen 
van luiaards en het effect van selfies, zodat 
World Animal Protection onder de aan-
dacht kan brengen hoe belangrijk dat is."

Zo gezegd, zo gedaan en Fleur vloog eind 
september naar het Zuid-Amerikaanse land. 
"Ik ben een aantal dagen bij Monique Pool 
geweest, die onlangs een nieuw opvang-
centrum voor luiaards heeft geopend. Tot 

Benieuwd naar 
de video’s die 
Fleur maakte? 
Kijk op ons 
YouTube-kanaal 
of op de website. 

die tijd ving ze twaalf jaar lang luiaards 
op in haar eigen huis. Gelukkig heeft ze nu 
nog meer ruimte en meer middelen om de 
luiaards goed op te vangen en vervolgens 
weer vrij te laten." Fleur filmde er babylui-
aards, die zo klein waren dat ze nog met 
een pipetje melk gevoerd kregen, maar 
ook oudere luiaards die binnen waren ge-
bracht bij het centrum nadat ze bij mensen 
thuis waren gevonden. Al met al een zeer 
waardevolle reis. "Monique heeft me laten 
zien hoe ze de luiaards opvangen, ervoor 
zorgen en hoe ze bepalen wanneer ze vrij-
gelaten kunnen worden. Erg inspirerend!"

De schattig uitziende luiaard, die altijd lijkt 
te lachen, verovert menig mensenhart. 
Dat is nu juist ook het probleem. Fleur: 
"Ondanks dat luiaards ontzettend schattig 
zijn – want dat vind ik ook! – moeten 
we ervan bewust worden dat ze niet ons 
eigendom zijn." Wilde dieren, zoals de 
luiaard, worden door gidsen en toeristen 
uit het wild gehaald voor een knuffel of 
een selfie, maar dat zorgt voor veel 
dierenleed, met stress, verwondingen of 
zelfs de dood tot gevolg. Fleur: "Luiaards 
horen, net als andere wilde dieren, in het 
wild. Dáár kunnen we ze bewonderen 
en mooie foto’s van ze maken."

Fleur

Fleur, super 
bedankt voor je 
mooie verhalen 
en je inzet om 
deze dieren te 
beschermen!  


