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De wereld een beetje 
mooier maken
Graag wil ik dit eerste 
nummer van 2017 beginnen 
met u te bedanken. Omdat 
u, net als ik supporter bent 
van dierenwelzijn. Met 
elkaar zetten we de schou-
ders eronder om wereldwijd 
dieren te beschermen. Zo 
konden we vorig jaar samen vele dieren bij rampen helpen. 
U leest in deze editie waar ons noodhulpteam in actie kwam 
en hoeveel dieren (en daarmee ook de mensen) we hebben 
kunnen redden. 

Dieren waar we gezamenlijk ook voor in de bres zijn gespron-
gen aan het begin van dit jaar, zijn de Spaanse windhonden 
(galgo’s). Prachtige en snelle dieren die worden ingezet voor 
de plezierjacht op het Spaanse platteland. Een eeuwenoude 
traditie met een dikke zwarte rand. Want jaarlijks worden naar 
schatting 50.000 honden gedumpt of gedood. Afgedankt als 
jachtinstrument, niet langer nuttig en daarom zonder pardon 
aan hun lot over gelaten of erger. Daarom strijden we samen 
met tienduizenden petitietekenaars tegen dit hondenleed, 
om de Spaanse overheid te overtuigen te stoppen met de 
plezierjacht en de wetten op huisdierbezit te handhaven. 
Enkele supporters mogen zich baasje noemen van deze bijzon-
dere dieren. Kijk snel op bladzijde 5 voor een fotocollage van 
honden die een onuitwisbare indruk achterlaten. 

Al dit werk voor dieren kunnen we niet alleen aan. Gelukkig 
zijn er wereldwijd dierenvrienden die zich inzetten, op welke 
manier dan ook. Ik voel me een onderdeel van een grote club 
mensen die deze wereld een beetje mooier willen maken voor 
dieren. Met als stip op de horizon: een wereld waarin dieren-
leed niet meer bestaat. Want dat is de droom die ons bindt. 

Hebt u ook een idee hoe we dit kunnen doen? Hoe we 
samen nog veel meer voor dieren kunnen betekenen? 
Ik nodig u van harte uit om mij hierover te mailen via 
pascaldesmit@worldanimalprotection.nl 

Ik kijk uit naar uw reactie! 

Pascal de Smit
Directeur World Animal Protection Nederland
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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

Colofon

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

Meer informatie
Voor uitgebreidere informatie 
kun je altijd naar onze website 
worldanimalprotection.nl 
gaan of per email  
(info@worldanimalprotection.nl) 
of telefonisch (070 314 2800)
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.

Volg ons op

Pascal de Smit
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(070-8912888)

(070-8912888)
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Zij zorgen voor hun jongeren totdat 
deze 4 jaar zijn. Daarna waken zij 
nog enkele jaren over hen.

maanden 
zwanger 

Olifanten zijn

20
De Aziatische olifant 

bedreigde diersoort door de 
International Union for Conser-
vation of Nature (IUCN, 1986)

UITSTERVEN
is aangemerkt als een met

Aan het begin van de 20ste eeuw 
was er nog een groot aantal olifanten in het wild in Thailand en 
leefden meer dan

Sinds 2010 leven ongeveer 
2.500 olifanten in het wild 
in Thailand en ongeveer

75%
van deze olifanten is 
gevangen in het wild

1.300
gehouden en ingezet in 
de toeristenindustrie 
voor vermaak

olifanten worden
GEVANGEN

Olifanten zijn vegetariërs; 
elke dag eten ze tussen

150 - 300  kg
aan voedsel  

Wil je meer weten over ons werk in Thailand en het beschermen van olifanten, lees meer op worldanimalprotection.nl/news

50.000 olifanten in 
gevangenschap

De olifant is het 
GROOTSTE 

Volwassen Aziatische 
olifanten wegen tussen 

3.000 en 5.000 kg

levende landdier ter wereld
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Waarom spreekt World Animal Protec-
tion jullie aan? ‘De onderwerpen die op 
de agenda worden gezet zijn divers en 
jullie brengen, soms onbekend, dieren-
leed onder de aandacht bij een breder 
publiek. Daarom wilden we een actie 
voor World Animal Protection doen.’ 
De actie werd de Dam tot Dam loop in 
2016, voor de Wildlife - Not Entertainers 
campagne. Per afgelegde kilometer wil-
den zij €25 doneren. Op geef.nl maak-
ten ze een eigen actiepagina aan, zodat 
ze de actie eenvoudig konden promoten 
en supporters veilig en makkelijk geld 
konden doneren. 

Marieke: ‘Reizen is één van onze groot-
ste hobby’s. Voeg daar dieren spotten in 
het wild aan toe en ons enthousiasme is 
helemaal niet meer te stoppen. We zien 
graag dat wilde dieren wild blijven, maar 
weten helaas dat zij op veel plekken in 
de wereld  gevangen worden genomen 
om ze in te zetten voor de toeristische 
industrie. Dit zijn dingen die wij niet kun-
nen en willen accepteren. Daarom wilden 
wij iets doen. Het gevoel na de wande-
ling was fantastisch!’ 

Lees meer over de actie van Marieke en 
Lucienne bij ‘Actueel’ op onze website. 

Van betonnen bassin naar ruime baai
Wilde dieren horen in het wild. Dat 
geldt zeker voor dolfijnen: intelligente, 
uiterst sociale dieren die slecht gedijen 
in gevangenschap. De kleine, betonnen 
bassins waar ze hun dagen in dolfinaria 
moeten slijten, bieden geen ruimte voor 
hun natuurlijk gedrag. Maar wat te doen 
met de dolfijnen die daar momenteel 
zitten opgesloten? Terug naar het wild 
is meestal geen optie. Moeten die dan 
de rest van hun leven gedwongen blijven 
kunstjes te doen voor menselijk vermaak? 
Hopelijk niet allemaal. In Griekenland 

wordt er namelijk hard gewerkt om een 
opvang te realiseren. Op het eiland Lipsi, 
voor de kust van Turkije, is een grote 
baai beschikbaar die aan alle vereisten 
voor een natuurlijke leefomgeving van 
de dieren voldoet. De baai meet 42.000 
vierkante meter en is zo’n 25 meter diep. 

World Animal Protection gaat zich er 
binnenkort sterk voor maken dat de 
benodigde middelen voor deze unieke 
dolfijnenopvang bij elkaar komen. Hou 
het in de gaten! 

Marieke (31) en Luciënne Martens (29) wonen samen met hun kat Izzie in Delft. 
Deze dierenvrienden zijn al jaren actieve supporters van World Animal Protection 
en van andere dierenwelzijnsorganisaties. 

Inspirerende supporter

Unieke opvang
voor dolfijnen
van 42.000 m2

Deel je 
verhaal ook! 
Heb jij ook zo’n 
mooie actie voor 
dieren onder-
nomen? Deel 
het met ons, via 
Facebook of 
e-mail.  
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Heb je onze campagne voor de Spaanse windhond, de galgo, gezien? In januari startten we een 
petitie voor deze mooie, slanke en snelle dieren die elk jaar worden ingezet bij de plezierjacht op 
het Spaanse platteland. Een wrede traditie omdat de dieren, tijdens en na de jacht, massaal worden 
gedumpt en gedood. Heb je de petitie nog niet getekend? Dit kan nog steeds via: 
worldanimalprotection.nl/galgo

We bieden alle handtekeningen aan bij de Spaanse overheid opdat de 
plezierjacht stopt en de wetten op huisdierbezit worden nageleefd. 

Red de Spaanse windhond

Straatzwerver Iván Britte Klarenbeek 

Menta af en toe 

Oost-Indisch doof

Linda de Nijs

Simba 
met lijf vol kogels

Betty Heideman 

Onze Pina rocks!!!!
Beate Kirchner

Lees de verhalen over deze galgo’s op 
worldanimalprotection.nl/news

Het Galgo-virus

Monique Hulsker

Eloy -  rots in debranding
Iris koninenbelt 

Zigeuner Dragos Amrah alfieri

Brego 
en z’n 

maatjes

Tina ter Wiel
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Dieren in rampsituaties in 2016

1     Dzud in Mongolië (januari) – meer dan 250.000 dieren geholpen

2    
 Droogte in Ethopië (februari) – circa 6.000 dieren geholpen

3     Droogte in Thailand (maart) – bijna 40.000 dieren geholpen

4     Overstromingen in Argentinië (april) – meer dan 23.000 dieren geholpen

5     Aardbeving in Ecuador (april) – circa 21.000 dieren geholpen

6     Overstromingen in India (aug.) – meer dan 30.000 dieren geholpen

7    Cycloon ‘Winstone’ in Fiji (september) – circa 42.000 dieren geholpen

8    Orkaan ‘Matthew’ in Haïti (september) – meer dan 100.000 dieren geholpen

9    Tyfoon ‘Haima’ in de Filippijnen (oktober) – bijna 257.000 dieren geholpen

10    Orkaan ‘Otto’ in Costa Rica (november) – bijna 100.000 dieren geholpen
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Noodhulp-acties

 870.000 
dieren geholpen
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Ook indirect profiteren veel dieren na het ingrijpen 
door het noodhulpteam, omdat de dieren bij 
eventuele rampen in de toekomst gebaat zijn bij 
bijvoorbeeld het onderdak dat is gebouwd. 

1     Dzud in Mongolië (januari) – meer dan 250.000 dieren geholpen

2    
 Droogte in Ethopië (februari) – circa 6.000 dieren geholpen

3     Droogte in Thailand (maart) – bijna 40.000 dieren geholpen

4     Overstromingen in Argentinië (april) – meer dan 23.000 dieren geholpen

5     Aardbeving in Ecuador (april) – circa 21.000 dieren geholpen

6     Overstromingen in India (aug.) – meer dan 30.000 dieren geholpen

7    Cycloon ‘Winstone’ in Fiji (september) – circa 42.000 dieren geholpen

8    Orkaan ‘Matthew’ in Haïti (september) – meer dan 100.000 dieren geholpen

9    Tyfoon ‘Haima’ in de Filippijnen (oktober) – bijna 257.000 dieren geholpen

10    Orkaan ‘Otto’ in Costa Rica (november) – bijna 100.000 dieren geholpen

Ons noodhulpteam 
Wanneer dieren in nood zijn, omdat ze 
zijn getroffen door een ramp, komt ons 
noodhulpteam snel in actie om deze dieren 
te beschermen. Zij bieden medische zorg, 
voorzien de dieren van voedsel, helpen de 
dieren te evacueren of te herenigen met hun 
eigenaars. Ook helpen ze lokale gemeen-
schappen en overheden bij herstelwerk-
zaamheden en wederopbouw. 

Binnen enkele dagen zijn onze mensen 
al op de plaats van de ramp door ons 
wereldwijde netwerk van noodhulpteams. 
Eenmaal ter plekke, brengen we met lokale 
partners in kaart wat er nodig is en zetten 
we snel en efficiënt hulpprogramma’s op.

Preventie
Maar niet alleen bij acute nood komen we 
in actie. Al meer dan 50 jaar helpen we 
bij het nemen van preventieve maatregelen 
als voorbereiding op een natuurramp. Zo 
kunnen mensen zichzelf, maar ook hun 
dieren, beter beschermen en de impact van 
de ramp verkleinen. 

Meer lezen? Lees het op onze website bij 
‘Wat we doen’.

interventies in     landen10 10

World Animal Protection is sa-
men met andere goede doelen, 
de vakbond, de overheid en 
Nederlandse verzekeraars hard 
aan het werk om tot een con-
venant te komen op het gebied 
van internationaal maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen 
(IMVO) voor de verzekerings-
sector. Daarin worden afspra-
ken vastgelegd over de rol die 
verzekeraars kunnen spelen om specifieke risico’s in te perken 
voor onder andere mensenrechten, arbeidsomstandigheden 
én dierenwelzijn. Belangrijk, want de verzekeringssector belegt 
honderden miljarden euro’s; ook in activiteiten die dierenwelzijn 
kunnen schaden. Zoals onwenselijke vormen van veehouderij, 
modehuizen die bont gebruiken of bedrijven die onnodige dier-
proeven doen. De verwachting is dat het convenant in de loop 
van dit jaar opgesteld is. We houden u op de hoogte.

Op 30 maart kwam The Islands and the Whales uit in de 
bioscoop. Een bekroonde film van Mike Day.
 

Bekroonde film ‘The Islands 
and the Whales’ vanaf 
30 maart in de bioscoop

Kijk-tip!
De bewoners op de Faeröer 
Eilanden slachten elk jaar 
vele grienden af - en 
zeevogels. Traditiegetrouw 
om in hun voedsel te 
voorzien. Maar is dat nog 
houdbaar? Een film die 
aan het denken zet -
en schokkende beelden 
bevat.

Verzekeraars maken afspraken 
over dierenwelzijn
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Schenken: 
meer dieren 
helpen voor 
hetzelfde geld

In het verleden was een notaris nodig om 
de schenking te registreren. Sinds 2014 
kan alles eenvoudig in een onderhandse 
akte worden vastgelegd, zonder notaris. 
Er is een aantal voorwaarden: 

• de schenking moet vaststaan voor vijf 
jaar of langer, 

• de akte kan niet tussentijds stop wor-
den gezet 

• én het volledige bedrag van de schen-
king dient vóór 31 december van elk 
jaar op onze rekening te staan.

Myriam Rijswijk (53) is een van onze sup-
porters die haar donaties via een schen-
king heeft geregeld. Ze is erg betrokken 
bij dieren; samen met haar man heeft ze 

Steun je ons regelmatig met een 
financiële bijdrage? Heb je dan wel 
eens aan een schenking gedacht? 
Hiermee profiteer je van belasting-
voordeel: je mag namelijk het 
volledige donatiebedrag aftrekken 
van de belasting. 

een Hollandse herder, Ghita, en steunt zij 
onder andere World Animal Protection. 

‘Ik ben altijd al betrokken geweest bij 
het welzijn van dieren. Toen het mogelijk 
werd om te schenken zonder tussenkomst 
van een notaris, heb ik dit gelijk gedaan. 
De drempel om dit regelen was hierdoor 
een stuk lager. Het in orde maken van 
de schenking kon heel makkelijk via de 
website van World Animal Protection. 
Het belastingvoordeel is de belangrijkste 
reden; er gaat zo meer geld naar het 
beschermen van dieren. Dat is waar we 
het met z’n allen voor doen!’ 

Lees het volledige interview met Myriam 
op onze website. 

Myriam Rijswijk en haar Hollandse herder Ghita

Meer weten?
Wil jij ook bijdragen via een schenking? Of meer informatie ontvangen? Kijk dan op  
worldanimalprotection.nl/kom-actie/schenk-met-belastingvoordeel of neem contact op met 
Odette Bes via 070 3142838 (ma, di en vrij) of info@worldanimalprotection.nl. 

Help meer 
dieren met een 
schenking.


