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Afgelopen zomer mocht ik het stokje van Ruud 
Tombrock overnemen als directeur van World Animal 
Protection Nederland. En dat is niet de enige veran-
dering in onze organisatie de afgelopen tijd. Het is u 
misschien al opgevallen: sinds juni ontvangt u geen 
‘WSPA Nieuws’ meer, maar ‘World Animal Protection 
Nieuws’. We hebben een nieuwe naam en een nieuw 
logo, maar natuurlijk blijven we ons inzetten om dieren 
te beschermen.

Enkele jaren geleden begonnen we de campagne 
‘Stap van de Olifant af!’. Deze was zo succesvol dat 
we er op Werelddierendag een mondiaal vervolg aan 
hebben gegeven. Dit om toeristen over heel de wereld 
van de olifant af te laten stappen. De behaalde resulta-
ten vindt u verderop in deze editie van World Animal 
Protection Nieuws. 

Genoeg te doen

Meer informatie
 
Voor uitgebreidere informatie kunt u altijd naar  
onze website www.worldanimalprotection.nl  
gaan of per email (info@worldanimalprotection.nl)  
of telefonisch (070 3142800) contact met ons  
opnemen. World Animal Protection verzorgt vier  
keer per jaar deze uitgave om donateurs en  
belangstellenden te informeren.

Volg ons op
 
@Dierbeschermers

WorldAnimalProtectionNederland

dierbeschermers

 World Animal Protection Nederland

Ook kunt u lezen over de mooie overwinning in onze 
strijd tegen het opsluiten van civetkatten om kooi-koffie 
te produceren. Verder is er slecht én goed nieuws voor 
koeien in de wei én informeren we u over de gevaren 
voor dierenwelzijn bij een vrijhandelsverdrag tussen de 
EU en Canada (CETA). 

Speciale aandacht hebben we ten slotte voor de 
maanbeer, zoals afgebeeld op de voorzijde van dit 
blad. Samen met onze lokale partner ENV zet World 
Animal Protection zich in om de illegale berengalin-
dustrie aan de kaak te stellen en zo een halt toe te 
roepen. Voor meer dan tachtig beren in Vietnam komt 
bevrijding hierdoor een stap dichterbij. Dat biedt hoop 
voor de overige beren in gevangenschap. 

Kortom: er is meer dan genoeg te doen. Ik zet het 
werk graag samen met collega’s, partners, vrijwilligers 
en natuurlijk ook namens en met u voort, om wereld-
wijd dieren te blijven beschermen.

Pascal de Smit
Directeur Nederland

Pascal de Smit
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Berengaltoerisme in  
Ha Long Bay gestopt
Meer dan tachtig beren, die gevangen worden ge-
houden in de populaire vakantiebestemming Ha Long 
Bay in Vietnam, zijn een stap dichter bij hun bevrijding 
uit de illegale berengalindustrie. Dat is hoopgevend 
nieuws, ook voor de ruim 2.220 beren die nog gevan-
gen zitten in dat land.

De lokale organisatie Education for Nature Vietnam 
(ENV), partner van World Animal Protection, zet zich 
in om het verboden berengaltoerisme aan de kaak 
te stellen. Via een undercoveractie in Ha Long Bay 
hebben we in 2013 bewijsmateriaal verzameld. Luke 
Nicholson, onze projectmanager beren, heeft zich 
voorgedaan als toerist en kon zo binnenkomen bij een 
berengalfaciliteit. Wat hij daar aantrof is onaanvaard-
baar! Met zijn aantekeningen, foto’s en filmmateriaal 
hebben we aan kunnen tonen dat beren, ondanks het 
verbod op het aftappen van berengal, nog steeds 
worden uitgebuit.

De plaatselijke autoriteiten willen samen met ENV en 
andere instanties nu een definitief einde maken aan de 
toeristische berengalindustrie in dit gebied. Inmiddels 
zijn alle berengalfaciliteiten gesloten voor toeristen en 
zijn er al vier maanden geen toeristen meer binnen 
geweest. Er wordt nu streng gecontroleerd dat deze 
illegale praktijken zich niet verplaatsen naar andere 
gebieden, of opnieuw beginnen in Ha Long Bay.

Ga naar www.worldanimalprotection.nl/berengal 
en lees wat we nog meer doen om een eind te 
maken aan de berengalindustrie.

Berengal wordt in Azië verkocht als medicijn 
terwijl er alternatieve middelen op kruiden-
basis beschikbaar zijn.



’Stap van de olifant af’ gaat door
Onze campagne om het leed van olifanten in  
het toerisme te stoppen, wint aan kracht.  
De belangrijkste mijlpalen op een rijtje:

Eerste 3D-print van olifant als petitie
Op Wereldolifantendag (12 augustus) lanceerde 
World Animal Protection de eerste 3D-petitie ooit. 
Via internet konden mensen beloven nooit (meer) een 
olifantenrit te maken. Deze beloften zetten vervolgens 
3D-printers op het plein voor Schiphol in werking, 
die een levensgrote olifant printten. Eind augustus 
was de olifant klaar. Er hadden toen 30.000 mensen 
getekend. De 3D-olifantenpetitie oogstte veel bekijks, 
ook via televisieprogramma’s. De olifant heeft nu een 
plek gekregen op het kantoor van FOX Vakanties, een 
reisorganisatie die besloot olifantvriendelijk te worden.

Groei olifantvriendelijke reisorganisaties 
In reactie op onze campagne hebben de reis-
organisaties Kuoni en Tiara Tours laten weten dat ze 
stoppen met olifantenritten en -shows. En met twee 
andere reisorganisaties zijn we nog in gesprek. Onze 
lijst olifantvriendelijke reisorganisaties blijft dus groeien 
en we zijn hard op weg naar een toekomst waarin 
er geen enkele olifantenrit meer wordt verkocht in 
Nederland! World Animal Protection dringt er ook in 

andere landen, bij toeristen en reisorganisaties, op aan 
om af te zien van olifantenritten. Zo is in Australië de 
grote reisorganisatie Intrepid Travel ook al gestopt met 
olifantenritten. En in Denemarken houdt Albatros Travel 
zelfs op met al het vermaak met wilde dieren. 

Voordat ze boeken 
Onze campagne kreeg op Werelddierendag een 
wereldwijd vervolg, met name gericht op toeristen die 
online zoeken naar olifantenritten. Want 65 procent 

Voor het oog van de camera’s gaf acteur 
Mark van Eeuwen het startsein voor de 
campagne. Hij sprak uit ervaring, want ook 
hij maakte in het verleden een olifantrit. 
Mark: “Iedereen wil wel een keer op een 
olifant rijden, ik ook. Alleen wist ik toen nog 
niet wat ze een olifant aandoen voordat 
een toerist op z’n rug gaat. Olifantjes wor-
den uit het wild gehaald en op brute wijze 
afgericht. Samen kunnen we hier een einde 
aan maken!”



’Stap van de olifant af’ gaat door

van alle toeristen plant hun vakantie online. Wij willen 
deze groep bewust maken van dit dierenleed, nog 
vóórdat ze boeken. Wie via de zoekmachine naar  
‘olifantenritje’ zoekt, heeft nu grote kans om uit te 
komen bij een speciale video die de wreedheden 
achter het toeristisch vermaak met wilde dieren onthult. 
Zie stapvandeolifantaf.nl. Wij zijn ervan overtuigd dat 
verreweg de meeste mensen geen olifantenrit meer 

boeken, wanneer ze de waarheid weten. De lancering 
van onze video zorgde bovendien voor veel media-
aandacht. En sterren als Ricky Gervais en David  
Hasselhoff verleenden hun steun via social media.  

Al deze activiteiten zullen leiden tot minder vraag naar 
olifantenritten en dus tot minder olifanten die worden 
mishandeld.

Kijk voor de video met Mark van Eeuwen en voor meer informatie op stapvandeolifantaf.nl.



Ik heb WSPA opgenomen in mijn testament.

Moet ik mijn testament wijzigen 
nu de naam is veranderd?
Onze officiële naam ‘Stichting World Society for the 
Protection of Animals afdeling Nederland’ is in juni sta-
tutair gewijzigd in ‘Stichting World Animal Protection 
afdeling Nederland’. Dit betekent dat onze nieuwe 
naam gebruikt moet worden in officiële stukken. Maar 
u hoeft niets te wijzigen! World Animal Protection is 
namelijk de wettelijke rechtsopvolger van WSPA.

Kooi-koffie 
civetkatten 
in de ban 
We hebben weer een mooie overwinning behaald 
in onze strijd tegen het opsluiten van civetkatten om 
civetkoffie te produceren. Het Sustainable Agriculture 
Network (SAN) heeft namelijk de productie van koffie 
door gekooide civetkatten op zijn koffieplantages in 
Indonesië beëindigd. Het SAN is verantwoordelijk 
voor standaarden, onder meer voor dierenwelzijn, die 
worden gebruikt door de Rainforest Alliance en andere 
wereldwijde partners. Dit goede nieuws volgt op de 
beslissing van UTZ Certified, het wereldwijde keurmerk 
voor duurzame koffieproductie, om geen producenten 
meer te certificeren die gekooide civetkatten of andere 
dieren gebruiken bij hun koffieproductie. Ook deze 
beslissing werd genomen na gesprekken met World 
Animal Protection.



Handelsver-
drag van EU 
met Canada 
is paard van 
Troje
In 2015 stemt het Europees Parlement over 
het vrijhandelsverdrag tussen de EU en 
Canada (CETA). Dierenwelzijn ontbreekt 
hierin, wat betekent dat het verdrag de 
Europese dierenwelzijnsstandaarden kan 
aantasten. Het zet de deur wagenwijd open 
voor vlees uit Canada dat is geproduceerd 
onder omstandigheden die zo armzalig zijn, 
dat ze in de EU illegaal zijn. Denk aan 
ligboxen voor varkens of transporttijden 
van 72 uur. Zonder drinken! World Animal 
Protection is daarom fel gekant tegen dit 
handelsverdrag en probeert Europese politici 
ervan te overtuigen het niet aan te nemen.

Ik heb WSPA opgenomen in mijn testament.

Moet ik mijn testament wijzigen 
nu de naam is veranderd?

Wilt u meer informatie of advies over het 
opnemen van World Animal Protection in uw 
testament? Vraag dan onze nieuwe brochure 
of een persoonlijk gesprek aan via 
070-3142805 of info@worldanimalprotection.nl. 
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Allereerst het slechte nieuws: uit cijfers van het CBS 
blijkt dat vorig jaar weer meer koeien het hele jaar 
door op stal stonden. Maar er is ook goed nieuws. 
Het percentage koeien dat nooit meer buiten komt is 
niet gestegen. Friesland Campina kondigde aan de 
weidegangpremie te verdubbelen. En in de Tweede 
Kamer is een meerderheid die een grondgebonden 
melkveehouderij bepleit. 

CBS: weidegangtelling 2013
Volgens de telling van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek is het percentage koeien dat nooit meer bui-
ten komt gelijk gebleven: dertig procent. De jarenlange 
verslechtering van de verhouding wel en niet weide-
gangers is gestopt – voor dit moment althans. Toch 
staan er duizenden koeien meer dan voorheen hun 
hele leven op stal, want het totaal aantal koeien is toe-
genomen. Dat zal de komende jaren wel doorgaan, 
dus nog meer koeien die niet in het weiland mogen.

Friesland Campina
Friesland Campina, waar zo’n tachtig procent van 
de Nederlandse melkveehouders bij is aangesloten, 

maakte namelijk bekend per 1 januari 2015 hun 
weidegangpremie te verdubbelen. Per liter melk van 
koeien die tenminste 120 dagen per jaar, zes uur per 
dag in de wei hebben gestaan, krijgen boeren dan 
een cent premie. Een belangrijke reden voor boeren 
om hun dieren buiten te laten grazen. De verhoging 
van de weidegangpremie is in lijn met het pleidooi van 
World Animal Protection. In 2013 publiceerden we in 
samenwerking met de Wageningen Universiteit een 
rapport waaruit blijkt dat, afgezien van wettelijk ver-
plichte weidegang, een premie van tenminste een cent 
per liter het meest effectieve middel is om weidegang 
te stimuleren.

Geen grondloze groei
Bemoedigend nieuws kwam uit de Tweede Kamer, 
waar een meerderheid (D66,PvdA, SP, CU, GL, PvdD) 
er vóór is om de nieuwe mestwetgeving te koppelen 
aan zogeheten ‘grondgebondenheid’. Dat wil zeggen 
dat bedrijven niet mogen uitbreiden als ze geen land 
hebben waarop ze hun koeien en mest kwijt kunnen. 
Dat zou een belangrijk middel zijn om te voorkomen 
dat steeds meer koeien hun hele leven in de stal staan. 
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Berichten uit het 
Nederlandse weiland


