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Nu 2015 ten einde loopt, kunnen we begin-
nen om de balans van het jaar voorlopig op 
te maken. Onze grote campagnes om het 
doden van honden uit angst voor hondsdol-
heid te voorkomen door grootscheepse 
inentingen gaan door in Azië en Afrika. Net 
zoals ons werk om in gebieden waar de 
kans op rampen aanzienlijk is, mensen en 
dieren voor te bereiden op evacuaties en de 
aanleg van noodvoorraden. Goed preven-
tief werk.

Terwijl we al enkele jaren bezig zijn om het 
misbruik van met name olifanten in de toeris-
me-industrie aan te pakken, is de aandacht 
voor de omgang met wilde dieren de afgelo-
pen maanden aanzienlijk toegenomen. Het 
doodschieten van de leeuw Cecil à raison 
van 50.000 dollar door een ’plezierjager’ 
zette het misbruik van wilde dieren voor 
eigen lol scherp in de schijnwerper. Er vindt 
helaas veel van dat soort misbruik plaats: 
dansende aapjes op pleinen, boksende 
beren in de ring, worstelen met kaaimannen, 
troetelen met welpen van leeuwen en tijgers 
en zelfs met zeeschildpadden, je kunt het zo 
gek niet bedenken of het gebeurt.

Maar gelukkig groeit de tegenbeweging. 
World Animal Protection, Nederland voorop, 
heeft tal van reisorganisaties ervan overtuigd 
geen olifantenritten meer aan te bieden. In 
ons land zijn wilde dieren de circustent uit. 
Geen film- of popster kan nog een wild dier 
op schoot nemen of er breekt een orkaan 
van protest los op social media. Steeds meer 
mensen beloven plechtig geen shows met 
wilde dieren meer te bezoeken. Er is vooruit-
gang van bewustzijn. We zullen doorgaan. 

Ik wens u prettige dagen.

Pascal de Smit, 
directeur World Animal Protection Nederland

Doorgaan

Colofon

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

Meer informatie
Voor uitgebreidere informatie 
kun je altijd naar onze website 
www.worldanimalprotection.nl 
gaan of per email 
(info@worldanimalprotection.nl) 
of telefonisch (070 314 2800)
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 liefdadigheids-
instelling met een belasting-
vrijstellingstatus onder nummer 
810592873.

Volg ons op

tripAdvisor leidt je naar dierenleed

Dezelfde Oxford Unit die jarenlang 
de leeuw Cecil onderzocht. Zij 
hebben wereldwijd in kaart ge-
bracht wat de gevolgen zijn voor 
welzijn en voortbestaan van dieren 
in verschillende soorten toeristische 
attracties met wilde dieren. De 
resultaten zijn schokkend. Wist je 
bijvoorbeeld dat: 

• Van alle soorten toeristische 
attracties met wilde dieren, 
uiteenlopend van zwemmen 
met dolfijnen tot wildlife safari’s, 
bijna 75 procent een schadelijke 
effect heeft op hun welzijn, hun 
voortbestaan in het wild, dan 
wel op beide?

75%
van alle soorten 
toeristische attracties 
met wilde dieren 
heeft een schade-
lijk effect op hun 
welzijn, hun voort-
bestaan in het wild, 
dan wel op beide.

• En dat dit betekent dat ieder 
jaar tot wel 4 miljoen toeristen, 
meestal zonder het te weten, bij-
dragen aan schadelijke vormen 
van dit soort toerisme? 

 
• Of dat een goede recensie op 

TripAdvisor, de grootste online 
beoordelingssite ter wereld, 
absoluut niet betekent dat een 
attractie met wilde dieren deugt 
of bijdraagt aan het behoud van 
deze dieren in het wild? 

 
Je moet daarom goed letten op de 
hoeveelheid negatieve beoorde-
lingen die op dierenleed wijzen. Is 
tien procent of meer negatief? Dan 
is ons advies om sowieso niet naar 
de betreffende attractie te gaan.

Wat wil World Animal 
Protection?
Dat sites als TripAdvisor, 
voor miljoenen individuele 
reizigers dé informatiebron, 
attracties gaan beoordelen 
op hun diervriendelijkheid. 

Toerisme is big business is en dus zal de vraag naar 
wildlife-toerisme toenemen. Daarom werken we 
samen met de befaamde Wildlife Conservation 
Research unit van de Universiteit van Oxford. 

Pascal de Smit

er vindt helaas 
veel misbruik 
van wilde 
dieren plaats, 
je kunt het 
zo gek niet 
bedenken of 
het gebeurt.
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Maak ze 
diervriendelijk
Onze taal kent veel spreekwoor-
den en gezegden waarin een dier 
de hoofdrol speelt. Maar meestal 
niet erg positief. Daarom deze 
uitdaging, wie maakt de onder-
staande zegswijzen het meest 
diervriendelijk?

Voorbeeld: “Verkoop de huid niet 
voor de beer geschoten is” wordt 
“Verkoop de huid niet, daar schiet 
geen beer iets mee op”. 

Ga er maar aan staan:
• Iemand blij maken met een dode 

mus
• Het paard achter de wagen 

spannen
• Al draagt een aap een gouden 

ring, het is en blijft een lelijk ding
• De bokken van de schapen 

scheiden
• De gebraden duiven vliegen 

niemand in de mond
• Een vette gans bedruipt zichzelf
• Gevangen als haringen in een 

ton
• Het gemeste kalf slachten
• Zo dom als het achtereind van 

een koe/varken
• Zo stom als een rund
• Op alle slakken zout leggen
• Boter bij de vis doen
• Als het kalf verdronken is, dempt 

men de put

Overigens, sommige uitdrukkingen 
zijn op zichzelf diervriendelijk, 
maar worden op dieronvriendelijke 
wijze gebruikt, bijvoorbeeld: ‘vis 
moet zwemmen’ 

Het kleine eiland in de Middellandse Zee 
trekt heel wat toeristen. Die laten zich graag 
vervoeren in koetsjes die door paarden wor-
den getrokken. Ritjes van maximaal een uur. 
Maar de paarden moeten soms urenlang 
in de brandende zon wachten op klandizie, 
waardoor de dieren uitdrogen.

World Animal Protection had dit probleem 
al in 2009 – toen we nog WSPA heetten – 
gesignaleerd en de autoriteiten op het eiland 
om maatregelen gevraagd. Die reageerden 
door de verantwoordelijkheid voor het dren-
ken van hun paarden bij de eigenaren te 
leggen. Maar inmiddels raakte de drenkplek-
ken in het ongerede.

Met een snelle handtekeningenactie onder 
een brief aan de Maltezer minister van 
Transport en Infrastructuur Joe Mizzi hopen 
we op korte termijn redding te brengen 
voor de dieren. De eigenaren kunnen hun 
paarden alleen water geven als dat water er 
ook is. En dat is verantwoordelijkheid van de 
autoriteiten. Die verantwoordelijkheid moeten 
ze ook waarmaken.  

Dorstige paarden 
op Malta

De tijger, tussen de 100 en 300 
kilo, is al vele jaren een van de 
favoriete prooien van stropers. Zo 
favoriet, dat het prachtige dier ern-
stig met uitsterven wordt bedreigd. 
Voor zijn huid, tanden en beende-
ren – gebruikt in zogenaamde tra-
ditionele medicijnen – wordt op de 
zwarte markt goudgeld betaald. 
Het grootste aantal tijgers behoort 
tot de Bengaalse ondersoort, 
minder dan 2000. De andere 
ondersoorten komen gezamenlijk 
tot dat aantal. Drie ondersoorten, 
de Balinese, Javaanse en Kaspi-
sche, zijn zo goed als zeker al 
uitgestorven.

De stropers laten het er niet bij 
zitten, zij nemen nu de veel kleinere 
nevelpanter (15 tot 23 kilo) op 

De tijger is (bijna) dood, 
daar is de nevelpanter

de korrel. Ook dat dier heeft een 
geweldig mooie huid en ook zijn 
ledematen en botten worden vlot 
verkocht. Naast stroperij is de ne-
velpanter slachtoffer van handela-
ren die het dier in gevangenschap 
fokken. Hoewel die handel officieel 
verboden is in de Zuidoost-Aziati-
sche landen waar ze thuis horen, 
zijn er verschillende uitzonderings-
bepalingen in de wet en wordt de 
naleving van het verbod veel te 
weinig afgedwongen. Onderzoe-
kers van de universiteit van Oxford 
hadden geen moeite om openlijke 
handel, zowel op internet als in 
werkelijkheid, te vinden. World 
Animal Protection pleit ervoor dat 
de wetten worden verbeterd en dat 
alle handel, dus ook van gefokte 
dieren, wordt verboden.

De Balinese, 
Javaanse en 
Kaspische tijger 
zijn zo goed 
als zeker al 
uitgestorven.

We hopen op 
korte termijn 
redding te 
brengen voor 
de dieren.

Reacties kunt u sturen naar: 
paulvantongeren@
worldanimalprotection.nl

De tijger is (bijna) dood, 
daar is de nevelpanter
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In die tijd hebben we ca. 80 beren uit schrij-
nende omstandigheden - zoals circussen en 
verwaarloosde dierentuinen - gered. Maar 
het karwei is nog niet af.

De geredde beren worden opgevangen in 
het in 2005 opgerichte ’Libearty’ berenre-
servaat. Zo krijgen ze een ‘tweede kans’ om 
een natuurlijk leven te leiden. Veel Roemeen-
se beren werden als welp gevangen en als 
‘entertainer’ uitgebuit. Gelukkig zijn deze 
wrede praktijken de afgelopen jaren sterk
afgenomen. Dat komt door een wet die het il-
legaal houden van beren in het land verbiedt 
en onder andere onze acties om de beren 
uit deze industrie weg te halen.

Maar de klus is zeker nog niet geklaard. 
Naar schatting lijden nog altijd zo’n 10 

Roemeense beren door opsluiting en 
uitbuiting. Daar moet dringend een einde 
aan komen. Daarom en om ons jubileum 
extra betekenis te geven, doen wij opnieuw 
een oproep aan onze supporters. Help mee 
om beren te bevrijden en doneer via 
NL20 INGB 0000 000242.

Steun voor Fok off

Gewetenloze handelaren laten 
aan de lopende band puppy’s 
fokken. Met name in Oost-Europese 
landen als Hongarije en Slovenië 
zijn veel van deze ‘puppyfabrieken’ 
gevestigd, waar vaak erbarmelijke 
omstandigheden heersen. 

De handtekeningen hebben we 
overhandigd aan belangrijke lidsta-
ten van de EU om hen te vragen met 
betere wetgeving te komen om dit 
probleem te bestrijden. Daarnaast 
sluiten we aan bij de ‘protect our 
pets’ campagne van Eurogroup for 
Animals, waarvan wij een van de 
leden zijn. 

We boeken vooruitgang. De nieuwe 
Animal Health Law die binnenkort 
wordt aangenomen, gaat registratie 

van professionele fokkers en han-
delaren verplicht stellen. Maar er is 
meer nodig. Nationale registratie en 
identificatie van honden en andere 
huisdieren dient binnen de EU op 
elkaar aan te sluiten. Bij het ter perse 
gaan van dit blad was de verwach-
ting dat het Europees Parlement 
daar in november over zou hebben 
gestemd. De handtekeningen die 
we hebben opgehaald vormen een 
krachtig signaal voor de Europarle-
mentariërs om vóór te stemmen. 

Ook niet onbelangrijk: door deze 
campagne mochten we bijna 3000 
nieuwe donateurs verwelkomen en 
meer dan 1500 ondersteunden de 
honden met een eenmalige gift. 
Kortom, heel veel steun om verder 
te gaan!

Ruim 80 000 mensen tekenden deze zomer in Nederland onze Fok-off petitie 
omdat zij zich net als wij zorgen maken over de malafide handel in puppy’s. 

80 000
mensen teken-
den deze zomer 
in Nederland 
onze Fok-off 
petitie.

De nieuwe 
Animal Health 
Law die binnen -
kort wordt aan-
genomen.

een jubileum, met een bijsmaak
Afgelopen oktober hadden we een jubileum te vieren: in Roemenië 
werken we al tien jaar lang samen met onze lokale partner 
Asociatia Milioane de Prieteni (Miljoenen Vrienden). 

Naar schat-
ting lijden 
nog zo’n 10 
Roemeense 
beren door 
opsluiting en 
uitbuiting.
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Hooggeëerd publiek, 
zorgeloos naar het circus!

Nederland schaart zich onder een snel 
groeiende groep van landen die begrijpen 
dat het laten opsluiten en opdraven van 
wilde dieren voor menselijk vermaak echt 
niet meer kan. Voortaan kun je in Nederland 
bij elk circus een toegangskaartje kopen 
zonder gevaar bij te dragen aan mishande-
ling van wilde dieren. 

Het verbod is tot stand gekomen na tien jaar 
campagnevoeren door vereniging Wilde 
Dieren de Tent Uit, waarvan World Animal 
Protection sinds 2008 een belangrijke steun-
pilaar was. Met het bereiken van het doel, 
hebben we de vereniging kunnen opheffen! 
Graag willen we iedereen bedanken die ons 
de afgelopen jaren heeft meegeholpen deze 
prachtige overwinning te behalen.

Hoe zit het nu met de wilde dieren die door 
circussen in Nederland werden gehouden? 

Wat ons betreft verdienen ze een mooie 
oude dag. Wilde Dieren de Tent Uit en 
World Animal Protection hebben daarom 
herhaaldelijk aangeboden te helpen om een 
passende opvang te vinden. Helaas, van dit 
aanbod is (nog) geen gebruik gemaakt. Een 
teleurstelling, maar dat doet niets af aan het 
feit dat dit verbod veel leed bij wilde dieren 
gaat voorkomen.

Langverwacht en nu van kracht! Vanaf 15 september is het 
verboden voor circussen om wilde dieren te houden. 

Het verbod is 
tot stand ge-
komen na tien 
jaar campag-
nevoeren door 
vereniging 
Wilde Dieren 
de tent uit.

een grote 
overwinning 
voor dieren-
beschermend 
Nederland 

Hoera: bontfokkerij blijft verboden 
Een grote overwinning voor dierenbe-
schermend Nederland in het algemeen en 
collega-organisatie Bont voor Dieren in het 
bijzonder: de rechter besloot in hoger beroep 
dat het nertsenfokverbod rechtsgeldig is. 
Geweldig nieuws voor de nertsen, van wie 
er jaarlijks zes miljoen in Nederland in kleine 
kooitjes moeten leven en vervolgens worden 
vergast voor hun vachtje.

De wet die de bontfokkerij verbiedt, stamt 
eigenlijk al uit 2009 toen zich er een parle-

mentaire meerderheid voor aftekende. Na 
veel heen en weer gepraat ging in 2012 ook 
de Eerste Kamer akkoord. Het verbod was 
er. De nertsenfokkers stapten vervolgens naar 
rechter. Die besloot in mei 2014 dat het ver-
bod niet rechtsgeldig was omdat de fokkers 
onvoldoende financiële compensatie zouden 
krijgen. Dat besluit is nu in hoger beroep 
teruggedraaid. Het hof oordeelde dat de 
nertsenhouders, die pas per 1 januari 2024 
hun activiteiten moeten staken, ruim de tijd 
hebben hun bedrijf winstgevend af te sluiten. N
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