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Wereldwijd dieren beschermen; dat is 
waar we ons hard voor maken. We willen 
alleen het allerbeste voor al die olifanten, 
varkens, dolfijnen, honden en andere 
soorten over de hele wereld, en daarvoor 
zet onze organisatie zich, met vele andere 

goede doelen, in. Vorig jaar kreeg ik vaak de vraag of we de 
handen wel eens ineenslaan met andere goede doelen, en ja… 
om dat gezamenlijke doel te bereiken, doen we dat zeker! 

Samen met Stichting AAP en Stichting SPOTS geven we voorlichting 
over diervriendelijk toerisme. Allemaal vinden we dat dieren geen 
vermaak moeten zijn. Gezamenlijk adverteerden we daarom vorig 
jaar op een enorm scherm op Schiphol, om reizigers op te roepen 
wilde dieren tijdens hun reis met rust te laten en geen selfies met ze te 
maken. Voor zeedieren geldt natuurlijk hetzelfde: het zijn wilde dieren, 
geen vermaak. Van orka Morgan tot dolfijnen in het Dolfinarium. Met 
Sea First en zes andere organisaties riepen we in januari basisscholen 
op om geen schooluitje naar het Dolfinarium te organiseren. Een mooi 
alternatief is virtueel zwemmen met wilde dolfijnen via The Dolphin 
Swim Club (thedolphinswimclub.com). Zo kunnen dolfijnen zichzelf zijn 
in het wild, maar kun je ze alsnog bekijken. 

Momenteel maken we ons extra sterk voor dieren in de vee-industrie. 
De kippen en varkens daar verdienen een beter leven. Hoewel we 
het liefst zouden zien dat dit van de ene op de andere dag gebeurt, 
moeten we een lange adem hebben. Stapje voor stapje, varken voor 
kip en biggetje voor kuiken verbeteren we de veehouderij. Over onze 
huidige campagne leest u meer in deze editie (p. 4).

Om wereldwijd meer aandacht te krijgen voor het welzijn van dieren 
in de vee-industrie werken we onder meer met Compassion in World 
Farming. Samen voeren we de Business Benchmark on Farm Animal 
Welfare uit, waarbij wordt gemeten hoe bedrijven presteren op het 
welzijn van vee. 

In dit magazine krijgt u weer een mooi inkijkje in ons werk om dieren 
wereldwijd te beschermen. Dat doen we niet alleen met andere 
stichtingen, maar ook met dierenliefhebbers zoals u. Elk dier telt, en 
een betere wereld voor deze dieren bereiken we samen. Daar hebben 
wij uw hulp bij nodig: hoe kunnen we samen nog meer voor dieren 
betekenen? Heeft u daar ideeën of vragen over? Mail mij gerust via 
pascaldesmit@worldanimalprotection.nl

Pascal de Smit,
Directeur World Animal Protection Nederland
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Gaat technologie redding brengen 
voor biljoenen dieren die lijden in de 
industriële veehouderij? Het zou 
zomaar kunnen. 

Vleeseters die niet willen overstappen 
naar plantaardige alternatieven kunnen 
wellicht binnen afzienbare tijd terecht 
bij wat in Amerika ‘schoon vlees’ wordt 
genoemd. Dat wil zeggen, vlees waar-
voor geen dieren zijn gefokt en geslacht, 
maar vlees dat is gekweekt uit dierlijke 
cellen. De voordelen zijn duidelijk: geen 
dierenleed, maar ook veel minder mili-
eubelasting en gezondheidsrisico’s. De 
techniek is er al. Alleen: die moet nog wel 
verbeterd en vooral drastisch goedkoper 
worden om met ‘vuil vlees’ te kunnen con-
curreren. In het boek Clean Meat van Paul 
Shapiro word je volledig bijgepraat over 
de nieuwste ontwikkelingen die een heuse 
diervriendelijke revolutie zouden kunnen 
ontketenen. 

Paul Shapiro, Clean Meat. How Growing 
Meat Without Animals Will Revolutionize 

Vlees eten met een 
schoon geweten

Leestip

Colombia heeft na onze campagne voor de 
rivierdolfijn een verbod opgelegd op de ver-
koop van meervallen. Niet alleen goed nieuws 

voor meervallen, maar ook geweldig voor de roze rivier-
dolfijnen daar. Rivierdolfijnen, ook wel boto’s genoemd, 
worden vaak gedood en in stukken gehakt om als aas te 
dienen voor het vangen van meervallen. Een verbod op 
de vangst van meervallen betekent dus ook dat de rivieren 
weer veilig gebied zijn voor de boto’s.

Honden in de stad Freetown in Sierra Leone worden 
massaal ingeënt tegen rabiës (hondsdolheid) . Zo ook dit 
hondje Panda, van nog maar een paar maanden oud. 

Succes voor de rivierdolfijn

Bijzonder fotomoment

Dinner and the World, Gallery Books, 
ISBN13: 978-150-11-8908-1, 
€ 21,99
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Eind februari publiceerde de Eerlijke 
Bankwijzer het rapport ‘Risking Animal 
Welfare’ waarin de financiële relaties 
van Nederlandse banken met grote, 
dieronvriendelijke vleesbedrijven zijn 
onderzocht. De resultaten liegen er niet 
om. De afgelopen jaren hebben de drie 
grootste banken in Nederland bijna 
negen miljard euro geïnvesteerd in grote 
vleesbedrijven, retailers en fastfoodke-
tens. Rabobank alleen al financierde in 
2017 voor een miljard in Amerikaanse 
kippen- en varkensgigant Tyson Foods, 
die met de regelmaat van een klok in het 
nieuws komt vanwege dierenwelzijns-
schandalen. Ook ING en ABN AMRO 
hebben geld in dit controversiële bedrijf 
gestoken.

Grootste plofkippenproducent
Veel Nederlands geld ging ook naar 
Oekraïne, waar wij eerder dit jaar een 
bezoek brachten aan de grootste plof-
kippenproducent van Europa. Het bedrijf 
is eigendom van een miljardair en staat 
geregistreerd op Cyprus, om belasting te 
ontwijken. Ondertussen bezorgt het hon-
derden miljoenen kippen een miserabel 
bestaan. Met dank aan Nederlandse 
banken. 

Druk uitoefenen
World Animal Protection doet daarom 
een dringend beroep op de banken 
om veel meer werk van dierenwelzijn 
te maken. Hoe ze dat kunnen doen? 
Door hun beleid te verbeteren en door 

Dit pig ik niet!
Rabobank, ING en ABN AMRO steken miljarden in dieronvriendelijke vee-industrie 
wereldwijd. Dit blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer, waarvan World 
Animal Protection deel uitmaakt. Het betekent dat verreweg de meeste Nederlanders 
via hun bank grootschalig dierenleed financieren. World Animal Protection is daarom 
een actie begonnen om Rabobank, ING en ABN AMRO op te roepen veel 
diervriendelijker te worden. Wil je ook niet dat met jouw geld wordt geïnvesteerd in 
dierenleed? Doe dan mee!

(gezamenlijk) druk uit te oefenen op 
gefinancierde bedrijven om hogere 
dierenwelzijnsnormen te hanteren. 
Willen die bedrijven niet naar de banken 
luisteren? Dan moeten de banken 
hun geld bij hen weghalen. Ook dat 
geeft een belangrijk signaal. ‘Impact 
divesteren’ heet dat in het jargon.  

Voeg daad bij het woord
In advertentiespotjes slaan banken zich 
op de borst dat ze zo verantwoord 
bezig zijn. Het is de hoogste tijd dat ze 
wat dierenwelzijn betreft de daad bij het 
woord voegen. Om onze boodschap 
kracht bij te zetten, hebben we jouw 
stem ook nodig.  
 
Doe mee, want samen staan we sterk.

Doe mee! 
Ga naar 
onze website 
en doe de 
online actie 
of stuur 
bijgevoegde 
kaart.
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Stuur de banken een kaart
Vind je ook dat de grote Nederlandse banken te weinig rekening houden met het 
welzijn van varkens en kippen in de wereldwijde vee-industrie? Laat ze dat weten! 
Ga naar onze website: worldanimalprotection.nl/bank of stuur bijgevoegde kaart 
in. Hoe meer mensen (waaronder hun eigen klanten) aangeven dat ze dierenwelzijn 
belangrijk vinden, hoe sneller de banken hun investeringsbeleid zullen veranderen. 
Help daarom mee! 

  Meer weten & doen? Kijk op worldanimalprotection.nl/bank
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Hoe kan de groeiende wereldbevolking op een diervriendelijke en duurzame 
manier gevoed worden? Vanuit dit vraagstuk begonnen de boeren Styn, Ruud, 
Olivier en Maurits in 2013 met het ontwikkelen van Kipster. Een boerderij waar 
een kip gewoon kip kan zijn.  

Het is half zeven. In de nachtverblijven van 
kippenboerderij Kipster springen de lichten 
aan. De kippen worden langzaam wakker 
en beginnen aan hun ontbijtje. Eieren leggen 
ze in de ochtend, want bij Kipster geldt; 
’s ochtends een ei, de rest van de dag vrij 
– gewoonlijk leggen de kippen namelijk 
na het wakker worden een ei. ‘We vinden 
dat dieren met respect behandeld moeten 
worden en dat veehouderij zo min mogelijk 
impact moet hebben op mens en milieu’, 
vertelt boer Ruud. Rond tien uur gaan de 
binnen- en buitentuin open en wandelen de 
kippen naar buiten. De boeren strooien wat 
voer door het zand en het stro, zodat de 
kippen de hele dag rustig kunnen scharrelen. 
Ruud: ‘Onze kippen krijgen voer gemaakt 
van resten van bakkerijen, zoals gebroken 
beschuit. Zo wordt er niets verbouwd voor 
onze kippen en gaan we voedselverspilling 
tegen. Het voer is niet biologisch, maar wel 
duurzaam!’ 

Dierenwelzijn voorop
Kipster is een kippenboerderij waar dierenwelzijn echt voorop-
staat. De boerderij wil een voorbeeld zijn: het is financieel 
haalbaar om als veehouderij dier- en milieuvriendelijk te zijn. 
Wil je dit zelf zien? De boerderij is dagelijks open vanaf 10 uur.

‘In de ochtend een ei, daarna vrij’

Beide tuinen zijn ingericht met boom-stronken 
en jonge bomen, tot groot plezier van de 
kippen. Vrolijk kakelend springen de kippen 
af en aan op de stronken en dartelen ze 
tussen de takken. In de binnentuin schijnen 
de zonnestralen volop naar binnen. De kip-
pen die binnen zijn gebleven, genieten zicht-
baar van de zon die hen door het raam heen 
verwarmt. Niet alleen met de kippen, maar 
ook met het milieu houdt Kipster rekening. 
Ruud: ‘Om energie op te wekken hebben 
we meer dan duizend zonnepanelen. In 
kippenstallen ontstaat veel fijnstof door mest, 
strooisel, voer en veren. Dat is slecht voor het 
milieu. Met nieuwe technieken verminderen 
we dat in deze kippenboerderij met wel 
negentig procent.’
Zodra het buiten donker wordt, trekken de 
kippen uit zichzelf naar binnen. Rond half 
acht ’s avonds is het bedtijd: de tuinen sluiten 
en de kippen zoeken hun slaapstok op: 
morgen wacht weer een nieuwe dag.

Een kip moet  
gewoon kip  
kunnen zijn.

© Foto's Kipster

NB Ten tijde van het schrijven van deze editie heerste er ophokplicht. 
 Als dit van kracht is, kan de boerderij niet (binnen) worden bezocht.'
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Wat vind je mooi aan beren?  
‘Beren zijn heel intelligent en hebben een 
fascinerend gedrag. Helaas heb ik vaak 
gezien hoe beren worden gebruikt door 
de mens. Daarom heb ik mezelf als doel 
gesteld om er alles aan te doen zodat 
deze bijzondere dieren niet meer worden 
misbruikt en bedreigd.’

Op welke manier worden beren 
misbruikt? 
‘Eeuwenlang worden beren al gebruikt 
voor het vermaak van mensen in circus-
sen en dierentuinen. In circussen worden 
deze dieren met harde hand getraind 
om publiek te entertainen en in een groot 
aantal dierentuinen worden ze in te kleine 
ruimtes gehouden met ongepast voedsel 
en te weinig afleiding zoals speeltjes, wat 
het leven van een beer tot een hel maakt. 
Ook worden jonge beertjes uit het wild 
gehaald om als dansbeer te worden 
ingezet, voor beer-hondengevechten en 
voor de berengalindustrie.’

Wat is het eerste dat je hebt bereikt 
voor beren bij World Animal 
Protection? 
‘In 1991 begon ik ‘s werelds eerste inter-
nationale berencampagne voor World 
Animal Protection, Libearty genoemd, om 
beren te helpen. We maakten mensen 
bewust van misbruik van beren en richtten 
berenopvangen op om beren te kunnen 
redden. De eerste opvang is gebouwd 
in Griekenland in 1993, waardoor alle 
beren van de straten in Athene en Thessa-
loniki konden worden gered. Deze manier 
van dieren redden zette World Animal 
Protection (toen nog WSPA) op de kaart 
als wereldwijde en invloedrijke dierenbe-
schermingsorganisatie.’

‘Beer Dimitri zal ik nooit vergeten’

Welke beer heeft een speciaal plekje 
in je hart? 
‘Beer Dimitri. Twintig jaar lang werd hij 
als dansbeer gebruikt in de straten van 
Griekenland. Toen ik de stokoude en blinde 
beer vond, zat hij vastgebonden in een 
stenen schuurtje. Naast zijn blindheid had 
hij een ontsteking in zijn bek waardoor zijn 
tanden uitvielen en hij ondragelijk veel pijn 
leed. We moesten hem laten inslapen. 
Dat was een zwarte dag voor het hele 
team van Libearty, maar maakte ons vast-
beraden om een einde te maken aan de 
handel in en het gebruik van beren.’

Wat voor succes is er onlangs behaald 
voor beren?  
‘Eind december 2017 hebben we twee 
dansberen gered in Nepal. Dat waren de 
laatste twee in dat land, dus met die actie 
kwam er een einde aan de dansberen-
traditie in Nepal.’

Wat hoop je voor de toekomst van 
beren? 
‘Ik hoop dat we beren in het wild kunnen 
laten leven in de natuurgebieden waar ze 
nu voorkomen.’

Berenexpert Victor Watkins vertelt… 

Victor Watkins

Victor Watkins werkt al tientallen jaren voor World Animal Protection en 
heeft een grote liefde voor beren. Zes vragen over zijn werk en zijn liefde 
voor deze pluizige roofdieren. 

Tip: meer lezen 
over het werk van 
Victor Watkins? 
Lees het hele 
interview op 
worldanimalprotection.nl  
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Inspirerende supporter: 
Laura Vargas Morga
Laura vierde haar 24ste 
verjaardag op een speciale 
manier; ze wilde geen 
cadeaus van haar vrienden 
en familie, maar donaties 
om dieren wereldwijd een 
beter leven te geven. 

Net zoals veel van onze supporters heeft Laura, al zo lang ze 
zich kan herinneren, een warm hart voor dieren: ‘Thuis hadden 
we altijd huisdieren. In mijn geboorteland, Colombia, zijn veel 
dieren die geen thuis hebben. Ik vond het altijd heel erg om 
dieren te zien rondlopen op straat. Achtergelaten of geboren 
zonder veilig thuis; ik wilde ze graag helpen om een nieuw 
huis te vinden. Later heb ik in Sri Lanka en Oeganda gewoond 
waar ik veel dieren in het wild in hun natuurlijke omgeving heb 
gezien; geweldig! Die sterke band met dieren groeide verder 
en daarom wil ik nog steeds iets doen om ze te helpen.’ 

Inmiddels woont Laura in Nederland. Ze volgde eerst de 
Hotelschool in Den Haag en werkt nu als restaurant-
manager in Amsterdam. Vorig jaar kwam ze in aanraking met 
World Animal Protection, via de campagne The Bigger Picture, 
met het doel het dierenleed in de toeristenindustrie te stoppen.

Voor haar 24ste verjaardag wilde ze iets terug doen voor 
dieren. Daarom vroeg ze geen cadeaus, maar donaties. 
Via de website geef.nl maakte ze een actie aan om zo op 
een eenvoudige manier geId in te zamelen. Haar vrienden 
en familie reageerden enthousiast en doneerden gezamenlijk 
€ 300,-. ‘Het is mijn missie vanaf nu elk jaar iets te laten zien 
van mijn passie voor alle levende wezens en dus ook voor 
de dieren’.

Kleine Laura met haar eerste hond Tomás.

Wil jij ook een eigen actie opzetten voor bijvoorbeeld je verjaardag, een jubileum of iets 
anders? Kijk op worldanimalprotection.nl/organiseer-je-eigen-inzamelingsactie

Een gorilla, door Laura zelf gefotografeerd op haar trekking in 
Oeganda; een van de meest fantastische ervaringen uit haar leven!

Laura, super bedankt voor je inzet om 
dieren wereldwijd te beschermen! 


