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Werken bij een internationale organisatie als 
World Animal Protection is erg inspirerend, 
zeker als je kijkt naar de resultaten die we 
met steun van onze supporters boeken voor 
de dieren. En die resultaten blijken uit de 
jaarverslagen 2014, zowel die van Internatio-
naal als van ons Nederlandse kantoor, die nu 
verschenen zijn. 

In het vorige nummer belichtten we er al een 
paar, maar is nog veel meer te melden: zo 
hebben we bijna 300.000 dieren in ramp-
gebieden geholpen, haalden alleen al in 
Colombia van meer dan 140.000 mensen 
handtekeningen op voor een petitie om 
roze rivierdolfijnen in het Amazonegebied te 
behoeden voor wrede slacht, in Denemarken 

Van mij mag 
het fokken 
van honden in 
het algemeen 
aan banden 
zolang de 
asielen over-
vol zitten.

Esther, 
donateur

we hebben 

300.000 
dieren in 
rampgebieden 
geholpen

Inspirerende resultaten

Meer informatie
Voor uitgebreidere informatie kun je 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 deze uitgave om donateurs en 
belangstellenden te informeren. IBAN: NL20INGB0000000242. BIC: INGBNL2A.
World Animal Protection is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met een belasting-
vrijstellingstatus onder nummer 810592873.

Volg ons op
@Dierbeschermers
WorldAnimalProtectionNederland

dierbeschermers
 World Animal Protection Nederland

Fok off! voor dier-
vriendelijker Europa

Veel waakhonden worden mishandeld en 
liggen levenslang aan een korte ketting. Ras-
honden worden zo doorgefokt dat ze met 
gezondheidsproblemen kampen. En puppy’s 
worden onder beroerde omstandigheden 
in met name Oost-Europa gefokt en door 
malafide handelaren verkocht in onder meer 
Nederland. Naar schatting gaat het om niet 
minder dan 70.000 pups. Alleen al in ons 
land. Per jaar! 

Afgelopen voorjaar hebben we die campag-
ne voortgezet. Waarbij we vooral inzoom-
den op de schrijnende toestanden van het 
malafide fokken van puppy’s. Vandaar ook 
de leuze: Fok off! Want dit soort broodfok-
kerij moet dringend aangepakt worden. Dat 
vinden ook landgenoten als Loretta Schrijver 
en Johan Derksen, die ons belangeloos 
geholpen hebben met spotjes voor radio en 
televisie. In het populaire tv-programma Voet-
bal International werd aandacht besteed 
aan de minder bekende kant van Derksen: 
die van hondenvriend.

Vanwege de open grenzen binnen Europa 
hebben we EU-wetgeving nodig. Dankzij 
jullie steun – handtekeningen, geld, berichten 
op social media etc. – hebben we het voor-
bije voorjaar weer een forse stap gezet op 
de lange weg naar Brusselse regelgeving. 

Gelukkig hoeven jij en wij dat niet alleen te 
doen. Sinds vorig jaar hebben Nederland, 
Duitsland en Denemarken elkaar plechtig 
beloofd dat ze dit soort dierenleed hoog 
op de Europese agenda gaan zetten. We 
hebben goede hoop dat er dit najaar betere 
EU-regels komen binnen de nieuwe Animal 
Health Law. 

Nogmaals bedankt. Jullie zijn massaal 
opgekomen voor honden. En zo knokken we 
ronde na ronde voor een diervriendelijker EU.

Voor nieuws en achtergronden over de 
campagne en jullie successen, ga naar 
www.fokoff.nl en lees meer.

ondertekenden 40.000 supporters een petitie 
voor betere bescherming van honden in 
Europa, en we lanceerden onze campagne 
om de oceanen van achtergelaten vistuig te 
ontdoen waarin enorme hoeveelheden zee-
dieren verstrikt raken. Het gaat jaarlijks om niet 
minder dan 640.000 ton aan spookvistuig. 

In Nederland stappen steeds meer reisorga-
nisaties af van het aanbieden van olifantenrit-
ten en inspireren we mensen en organisaties 
om het voor de koe in de wei op te nemen. 
We combineren praktische hulp aan dieren 
en aan mensen die met dieren omgaan, 
met soms meerjarige overleggen op tal van 
niveaus. Ook die leiden tot verbetering van 
dierenlevens. Niet onbelangrijk tenslotte: jullie 
vertrouwden via ons bijna zeven miljoen euro 
aan de dieren toe! Daarvoor nogmaals harte-
lijk dank. Er is veel meer wetenswaardigs. Lees 
daarom ons eigen jaarverslag op onze site: 
www.worldanimalprotection.nl 

Pascal de Smit

Vorig jaar is World Animal Protection begonnen met een publieks-
campagne om op te komen voor honden in Europa. In ons werelddeel, 
slechts een paar honderd kilometer hier vandaan, worden zwerfhonden 
afgemaakt – niet zelden vergiftigd, doodgeknuppeld of afgeschoten.
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Hoe blij word je van een ijsje? Britse actie voor 
vistuig-vrije oceanen

Kort samengevat is het antwoord dat 
er maar heel weinig ijs te koop is dat is 
gemaakt van melk die gegarandeerd 
afkomstig is van koeien die lekker in de 
wei grazen. Eerder dit jaar moesten we 
concluderen dat ook het aanbod van 
babymelkpoeder om te huilen is. Voor ons 

Bijvoorbeeld in Groot-Brittannië. Daar werd 
onlangs een mooie actieweek gehouden. 
Aan het begin van de week lanceerden onze 
Britse collega’s een digitale ansichtkaart voor 
de minister van het zeemilieu en die werd al 
direct door 2.000 supporters opgestuurd. 
De inzenders vragen met de postkaart om 
spookvistuig tot een prioriteit te maken van 
het regeringsbeleid, zodat de dieren kunnen 
worden beschermd tegen verstrikking en 
andere verwondingen die veroorzaakt 
worden door achtergelaten netten. 

Om het probleem in het parlement aan 
te kaarten hielden ze een fotosessie voor 
Kamerleden en dat leidde tot een geweldige 
reactie van politici die net als World Animal 
Protection willen dat er een ommekeer 
komt. Die Kamerleden beloofden actie om 
de campagne te steunen en Scrappy een 
bezoek te brengen: een sculptuur van een 
zeehond gemaakt van visnetten die tijdens 
een  strandopruiming zijn verzameld.

Tijdens de week hebben onze Britse 
collega’s ook een video vertoond waarin 
wordt uitgelegd hoe mensen betrokken 
kunnen worden bij de campagne. Zo kunnen 
ze op een virtuele landkaart zien waar de 
meeste vervuiling met spookvistuig plaats 
vindt en kunnen ze die spullen ook van de 
stranden verwijderen. Deze voorlichting 
inspireerde een groep kinderen om het hele 
weekend een deel van de zuidkust schoon 
te maken. 

reden om met name supermarkten op te 
roepen hun aanbod te veranderen. Ook 
meehelpen onze boodschap – alle koeien 
in de wei! - kracht bij te zetten? 

Ga naar www.worldanimalprotection.nl/
koeien voor meer informatie. 

Bij de zomer horen ijsjes. Lekker buiten, op het strand, op het terras bij de 
ijssalon, bij een picknick in het park. In veel ijsjes is melk verwerkt. En de 
vraag is of de koeien die deze melk leveren óók wel lekker naar buiten 
kunnen. World Animal Protection zocht het uit. Omdat de 640.000 netten, lijnen en ander vistuig die jaarlijks in de 

oceanen worden achtergelaten  een ernstige bedreiging vormen voor 
allerhande zeedieren, is World Animal Protection in een aantal landen, 
nog niet in Nederland, in actie gekomen. 

Weidemelk en boerenbloed
Over hoe de Nederlandse melkveehouderij verandert, schreef journalist Kees Kooman 
een mooi boek, Boerenbloed, Melkquota, megastallen en het verdwenen 
idyllische platteland. Woonachtig in het Friese dorpje Ee, ziet hij met lede ogen 
dat de industrialisering van de melkveesector toeneemt. Maar hij komt gelukkig ook 
eigengereide boeren tegen die laten zien dat het anders kan. Een echte aanrader. 
(ISBN 978 94 91567 97 1 uitgeverij De Kring) 

Getekend en Gedeeld!
Duizenden donateurs laten ons weten dat ze onze campagne 
Fok off! steunen. En ze doen er commentaar bij. Een greep daaruit:

Ken iemand die 
bestelde de hond 
per post! Werd 
thuis afgeleverd 
in een doos.

Wat mij betreft 
zet iedere zich zelf 
respecterende fokker 
de pups niet te koop 
op Marktplaats.

Ja mijn hond komt 
van Marktplaats! Ik 
had mij geen betere 
fokker kunnen wensen. 
Nog nooit problemen 
gehad met haar, ze is 
een super hond! 

Vreselijk... En zolang 
de klant blijft kopen, 
blijft de broodfokker 
fokken! Dus wie zijn 
schuld is het?

Onderzoek 
toont aan 
dat vissen 
pijn kunnen 
voelen, net als 
zoogdieren.

Verliefde wal -
vissen kruisen 
hun flippers.
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Tweede 
Global March 
in Amsterdam

Hulp aan dieren na ‘bhukampa’ 

Iedere 15 minuten wordt een olifant gedood om zijn 
ivoor. De neushoorn wordt afgeslacht voor zijn hoorn 
en de leeuw, de koning der wildernis, wordt ernstig 
bedreigd door de jacht en het verschrikkelijke ‘can-
ned hunting‘. Daarbij mogen toeristen in een afgezet 
gebied leeuwen afschieten. Het verdwijnen van deze 
grote zoogdieren uit het ecosysteem door toedoen 
van jacht, stroperij, illegale handel en andere mense-
lijke activiteiten kunnen we niet verantwoorden. Voor 
ons is er maar één doel: de massale slachting van 
deze majestueuze dieren moet stoppen voordat het te 
laat is!

Ga voor meer informatie naar www.globalmarch.nl 
en doe mee aan de selfie-actie.

Dierenfilm -
festival 2015
Op zaterdag 3 oktober a.s. wordt het twee-
de dierenfilmfestival gehouden in het Filmhuis 
Den Haag. Het thema is dit jaar ‘Man’s best 
friend: de hond’. Veel dieren beschouwen 
we als vrienden, maar andere – met name in 
de intensieve veehouderij – worden bepaald 
níet als vrienden behandeld. Hoe zit dat? 
Op het festival natuurlijk veel films, maar ook 
lezingen en enkele nevenactiviteiten. 

Meer info via www.dierenfilmfestival.nl

Vier dagen na de rampzalige aardbeving 
(bhukampa) van 25 april landde ons eerste 
team in Nepal. Ruim twee weken later 
volgde een nieuwe zware aardschok. Bij el-
kaar vielen er bijna 9.000 doden en verloren 
naar schatting 100.000 dieren het leven. 
Onze noodhulpverleners uit India, Costa 
Rica en Thailand hebben elkaar afgewis-
seld en zijn nog steeds aanwezig. Tot eind 
juni hebben ze meer dan 30.000 dieren 
gered, waarvan sommige dagenlang onder 
puin begraven lagen. Naast het redden en 
behandelen van getroffen dieren, leggen 
onze mensen ter plekke – onder wie ook 

veel vrijwilligers die diergeneeskunde stude-
ren – graag uit hoe je je levende have beter 
kunt beschermen tegen natuurgeweld. Er zijn 
noodvoorraden voer en water aangelegd en 
noodstallen gebouwd.

Omdat het arme Himalaya-land zeer 
afhankelijk is van de landbouw, meer dan 
zeventig procent van de bevolking werkt 
daarin, is het ook sterk afhankelijk van de 
dieren: runderen, buffels, geiten en pluimvee. 
Zo ook  de vijftigjarige vrouw Mishree die 
ons hulpteam ontmoette. “Op 25 april was ik 
mijn koe Ghorle Kali, mijn enige bron van in-
komsten, aan het voeren toen ik alles om me 
heen voelde schudden. Ik weet niet wat er 
gebeurde, alleen dat na twee uur dorpsbe-
woners mij en Ghorle Kali kwamen redden. 
Toen pas ontdekte ik dat we allebei gewond 
waren. Directe hulp was er niet vanwege 
gebrek aan transportmiddelen. Pas na zes 
dagen werden mijn hoofdwonden gehecht.  
Naast mijn koe heb ik nog twee drachtige 
geiten, die allebei lichamelijke problemen 
hebben. Toch voel ik me goed omdat in ons 
dorp een team van World Animal Protection 
is aangekomen. Die helpen ons.” 

Mededeling incasso’s
Omdat wij van systeem veranderen, 
halen wij uw maandelijkse donatie 
een paar dagen naar voren: op 31 
augustus wordt dus uw donatie van 
september geïncasseerd. Vanaf die 
maand zal de incasso voortaan op 
of rond de 27e van de maand plaats 
gaan vinden. Neem gerust contact 
met ons op als u vragen heeft.

Actie tegen dierenleed op vakantie
World Animal Protection gaat door met actie om dieren-
leed door toeristisch vermaak de wereld uit te helpen.  
Geen olifanten meer die mensen moeten ronddragen, 
geen tijgers, leeuwen, dolfijnen en apen die kunstjes moe-
ten doen of als ‘fotoattribuut’ worden uitgebuit. We gaan 
verder met toeristen bewust maken van wat zij – onbewust 
– in stand houden.  We blijven ook in gesprek  met de 
reisbranche. Houd ons dus de komende tijd via Facebook, 
Twitter en onze digitale nieuwsbrief in de gaten.

Kom daarom op zaterdag 3 oktober naar 
het Centraal Station in Amsterdam en 
loop mee in de GLOBAL MARCH FOR 
ELE PHANTS, RHINOS & LIONS.

Megazat 
Steeds vaker verschijnen ze in het Nederlandse landschap: megastallen. Stallen waarin tienduizenden kippen, 
duizenden varkens of honderden koeien tegelijk worden gehouden. De dieren komen nooit buiten en lopen 
grote risico’s bij het uitbreken van een besmettelijke ziekte of bij brand. In de megastallen worden niet alleen 
grote hoeveelheden vlees, melk en eieren geproduceerd, maar ook ammoniak, stikstof en mest. Het dierenwelzijn 
wordt ernstig aangetast. Kleine en middelgrote familiebedrijven worden weg geconcurreerd. Om te protesteren 
tegen deze trend naar veefabrieken wordt op zaterdag 29 augustus onder het motto ‘Wij zijn het megazat’ een 
demonstratie gehouden op het Malieveld in Den Haag, op loopafstand van het Centraal Station. 
Kom ook! en kijk op www.wijzijnhetmegazat.nl

Varkens zijn 
heel intelligent 
en nieuwsgie-
rig. Wist je dat 
ze van muziek 
houden?
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Mensen zoals jij hebben ons geholpen om 
honderdduizenden honden te beschermen 
tegen ‘ruimingen’, de noodhulp aan de 
dierlijke slachtoffers van vele tientallen 
natuurrampen mogelijk gemaakt, en er mede 
voor gezorgd dat vrijwel alle Nederlandse 
reisorganisaties zijn gestopt met het 
aanbieden van olifantenritten.

De resultaten die we voor dieren boeken 
zijn gerealiseerd met de steun van mensen 
die tijdens, maar ook ná hun leven, hun 
liefde voor dieren laten spreken. Inmiddels 
wordt zo’n twintig procent van alle projecten 
van World Animal Protection mogelijk 
gemaakt door de inkomsten die wij uit 
nalatenschappen ontvangen. Iedere gift telt; 
klein of groot. En er wordt geen erfbelasting 
geheven over deze giften. Het zou prachtig 

Het beëindigen van wreedheid tegen dieren is geen utopie. Dat kunnen we 
samen bereiken. Kijk maar naar alles wat World Animal Protection (voorheen 
WSPA) in de afgelopen tijd heeft bereikt, en zie wat er mogelijk is. 

zijn als jij de mogelijkheid om World Animal 
Protection in je testament op te nemen, 
wilt overwegen. Zo kun jij er bijvoorbeeld 
voor zorgen dat wij de berengalindustrie 
voorgoed een halt toe roepen en een 
einde maken aan de gruwelijke beer-
hondengevechten! Want ook als jij er niet 
meer bent, blijven wij opkomen voor dieren.
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Laat jouw liefde voor  
dieren voortleven

World Animal Protection Nederland Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag,  
telefoon: 070 314 2800, emailadres: info@worldanimalprotection.nl

Wil jij meer weten over deze  
bijzondere manier van schenken? 
Vraag dan bij Thomas Grosse Stüve 
(Relatiemanager Nalatenschappen) 
onze brochure aan of neem 
contact met hem op voor meer 
informatie: thomasgrossestuve@
worldanimalprotection.nl of  
070 - 3142805. Hij kan je vertellen 
over de ervaringen van anderen, 
over de fiscale voordelen en het 
erfrecht, maar bovenal kan hij je 
informeren over onze wereldwijde 
projecten. Schrijven kan natuurlijk ook: 

World Animal Protection
T.a.v. Thomas Grosse Stüve
Antwoordnummer 2222
3440 VB Woerden

20% 
van alle 
projecten van 
wordt mogelijk 
gemaakt door 
inkomsten 
uit nalaten-
schappen.


