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Met Loretta undercover 
in Thailand  
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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
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Meer informatie
Voor uitgebreidere informatie 
kun je altijd naar onze website 
worldanimalprotection.nl 
gaan of via  
info@worldanimalprotection.nl 
of 070-8912888 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.
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Wilde dieren als olifanten, tijgers, orang-oetans, 
dolfijnen en luiaards zijn stuk voor stuk prachtige 
dieren om in hun natuurlijke omgeving te bewon-
deren. Zo kun je zien hoe ze jagen, zich wassen, 
hun jongen opvoeden, spelen, kortom: hoe ze 
vrij kunnen leven. Helaas kan het ook anders. 
 
Ik heb het met eigen ogen kunnen zien; dieren zitten in kleine 
kooien opgesloten, wiegen heen en weer van de stress, zitten vast 
aan een ketting of worden voortdurend uit hun hok gesleept en er 
weer in terug gegooid, puur en alleen om toeristen te vermaken. 
Samen met groot dierenvriend en World Animal Protection 
ambassadeur Loretta Schrijver, was ik namelijk enkele maanden 
geleden undercover in Thailand. We deden onderzoek naar het 
leven van wilde dieren in toerisme; hun leven in gevangenschap, 
voor het dagelijks ‘entertainen’ van vele toeristen. 

Wat we zagen was schrijnend. Olifanten lopen bijvoorbeeld elke 
dag hetzelfde rondje op heet asfalt met toeristen op hun rug. Ze 
staan de rest van de tijd aan de ketting, van soms maar 30 cm lang. 

Tijgers ontkomen ook niet aan een miserabel bestaan; ze worden 
als welp bij hun moeder weggehaald en in kleine hokken gehouden 
waar ze continu uit worden gesleept om de fles te krijgen van 
toeristen. In de levensfase die daarop volgt moeten de dieren met 
toeristen op de foto of ze worden met een grote groep in een 
afgesloten betonnen bak gezet. Daar ‘mogen’ ze vechten om de 
stukjes vlees die uit bakjes die boven hen bungelen, naar beneden 
komen vallen, wanneer een toerist met een luchtbuks de schietschijf 
raakt. ‘Shoot en feed’ heet die attractie. 

Loretta Schrijver en Pascal de Smit kijken naar een olifantenshow.
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Gelukkig zien we dat westerse toeristen steeds beter beseffen 
dat attracties met wilde dieren niet meer van deze tijd zijn. Het 
aantal Nederlanders dat olifantenritten acceptabel vindt is sterk 
gedaald, zo laat ons in juni uitgebrachte rapport zien. We hebben 
echter nog veel werk te verzetten bij de relatief nieuwe, groeiende 
groep toeristen uit Azië (o.a. India en China). Door de toename 
in welvaart en bijbehorende groeiende vraag naar attracties met 
wilde dieren, is het aantal olifanten in gevangenschap in Thailand 
met 30% gestegen. We proberen – net zoals we dat in westerse 
landen al succesvol hebben gedaan – toeristen bewust te maken 
en de reisbranche te stimuleren om alleen nog diervriendelijke 
reizen aan te bieden. Denk aan een bezoek aan olifantenopvang 
BLES, waar wij ook waren. Hier zie je de olifanten die gered zijn 
van een ellendig leven in gevangenschap opbloeien. Bekijk de 
filmpjes maar eens op ons YouTube-kanaal, zoals de ‘Gossip Girls’ 
die tetteren van geluk wanneer ze het hoge gras inlopen. 

Niet alleen in Thailand, maar ook dichter bij huis en aan de 
andere kant van de wereld, in het Amazonegebied, zijn er dieren 
die lijden door toerisme. Zo gaat onze campagne ook over het 
leed dat luiaards wordt aangedaan wanneer toeristen knuffelend 
met hen op de foto gaan. Dit ogenschijnlijk lachende dier wordt 
in Zuid-Amerikaanse landen als Colombia, te pas en onpas uit de 
boom geplukt. Soms raken ze hierdoor zo gestrest dat de dood 
erop volgt.   

Ik ben daarom blij dat we onze wereldwijde campagne voor 
wilde dieren, die lijden voor toeristisch vermaak, voortzetten. 
Omdat alle wilde dieren een leven in vrijheid verdienen. 

We vroegen haar: 
‘Wat is je het meest bijgebleven?’

“We hebben veel hartverscheurende 
dingen gezien, maar gelukkig ook heel 
hartverwarmende, zoals badderende 
olifanten bij een olifantenopvang. Maar 
wat me het meest is bijgebleven, is een 
show met boksende orang-oetans. Het 
was te bizar voor woorden. Het leek 
net alsof het vrolijke apen waren, die in 
een bandje muziek speelden en die een 
beetje in een ring stonden te boksen. 
Maar als je goed keek, zag je dat ze 
steeds de temmer in de gaten hielden. 
Ze keken angstig en gedwee of ze alles 
wel goed deden, bang voor straf. Het 
was zo ontzettend triest.

Ik had me voorbereid 
op het ergste, 

maar wat was ik boos! 

Wat is er leuk aan dit soort ‘pretparken’? 
De dieren leven met stress, verveling, 
wonden en onder constante dreiging van 
mishandeling. Bekijk dieren alsjeblieft in 
het wild, of in reservaten waar geredde 
dieren leven. Want dit is niet goed.”

Pascal de Smit
Directeur World Animal Protection Nederland

Ambassadeur Loretta Schrijver

De Gossip Girls.

Dankzij uw donaties krijgen deze dames, en de 
andere olifanten bij BLES, nieuwe nachtverblijven.
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Selfies en ander ‘vermaak’ met wilde dieren – een wereldwijd probleem

De toeristische industrie en de 
selfiehype zorgen wereldwijd voor 
dierenleed. Vaak komt dit door 
onwetendheid. Educatie is nodig!

Een greep uit de incidenten, die veelal in de media verschenen, van 2014 tot heden:

Costa Rica
Selfie-gekte verstoort 
broeden zeeschildpad 
Geplaatst op 25 september 
2015, bron: De Telegraaf

De selfie-gekte aan de pacifische 
kust in Costa Rica loopt enorm 
uit de hand. Het strand is een 
broedplaats voor zeeschildpad-
den, maar van dat broeden komt 
weinig terecht door de hordes 
toeristen die de beestjes storen.

© SITRAMINAE-Sindicato de 
Trabajadores de MINAE’s post

Bernardo, Argentinië
Toeristen nemen ‘selfie’ 
met dolfijn en wat er 
gebeurt is schokkend 
Geplaatst op 28 januari 2017, 
bron: Blasting News

Het zoogdier was lange tijd uit het 
water en stierf door uitdroging. 

© Reprodução/CEN

Amazone
Een foto - tegen welke prijs?

In het Amazonegebied worden 
luiaards uit het wild gehaald om 
met toeristen op de foto te gaan. 
Een enorm stressvolle en pijnlijke 
ervaring voor deze zachtaardige 
dieren. Veel dieren overlijden 
binnen zes maanden nadat ze 
gevangen zijn genomen. 
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Selfies en ander ‘vermaak’ met wilde dieren – een wereldwijd probleem

Wilde dieren - Geen entertainers.

Een greep uit de incidenten, die veelal in de media verschenen, van 2014 tot heden:

Kenia
Selfie wordt twee mannen 
en olifant fataal
Geplaatst op 28 april 2014, 
bron: Animals Today

Twee toeristen in Kenia besloten 
een selfie te maken met een 
slapende wilde olifant. Alle drie 
moesten dit slechte idee met de 
dood bekopen.

China
Selfies in Chinese dierentuin 
worden pauwen fataal
Geplaatst op 29 februari 2016, 
bron: Animals Today

In een dierentuin in China zijn 
twee pauwen overleden nadat 
ze hardhandig werden opge-
pakt door bezoekers om selfies 
mee te maken. Ook werden hun 
‘iconische’ staartveren geplukt. De 
dieren zijn naar alle waarschijnlijk-
heid door de stress gestorven.

© Peacock at Prinknash via photopin

Libanon
Toeristen trekken schildpad uit zee voor selfies
Geplaatst op 23 juni 2016,  bron: Metro

Toeristen troffen een karetschildpad aan voor de kust 
van Libanon. Ze besloten het dier uit zee te trekken om 
er vervolgens tientallen foto’s mee te maken. Gelukkig 
werd de zeeschildpad op tijd gered uit de handen van 
de badgasten. Helaas liep het dier wel verwondingen op.

© GreenArea
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Vertel eens wat meer over de Dieren-
coalitie en jouw functie hierin? 
‘De Dierencoalitie is een samenwerkings-
verband van 15 dierenwelzijnsorgani-
saties in Nederland. Mijn functie binnen 
de Dierencoalitie is divers, wat het enorm 
leuk maakt. Enerzijds ben ik bezig met het 
verbinden van deze organisaties, zodat 
samenwerking en overdracht van kennis 
kan ontstaan. Zo organiseer ik themabij-
eenkomsten over praktische onderwer-
pen, bijvoorbeeld over ‘het verbeteren 
van handhaving op dierenwelzijn’ of ‘de 
bescherming van dieren in gemeenten’. 
Anderzijds vertegenwoordigt de Dieren-
coalitie deze organisaties in politiek Den 
Haag. Dit betekent dat ik lobby voer 
richting de regering en politieke partijen 
zodat de belangen van dieren daar op 
de agenda en in beleid komen. Dankzij 

De Dierencoalitie
de Dierencoalitie is er onlangs een motie 
in de Tweede Kamer aangenomen die er 
voor zorgt dat dieren betere bescherming 
krijgen tegen bloedhete diertransporten.’

Waarom is deze coalitie belangrijk? 
‘Dierenwelzijn is in toenemende mate een 
onderwerp van het maatschappelijke en 
politieke debat. Politieke partijen weten 
niet altijd de belangen van dieren goed af 
te wegen, met alle gevolgen van dien. Zo 
zijn er partijen die het duurzaam vinden 
als koeien het hele jaar op stal staan of het 
lokken van ganzen om ze daarna massaal 
af te schieten. Het is belangrijk dat dieren-
welzijnsorganisaties hun krachten bundelen 
en met één stem richting de politiek spreken. 
Met 15 sta je immers sterker dan alleen.’ 

Wat heb je zelf met dieren? 
‘Als kind was ik al een dierenbeschermer en 
kwam ik op voor bijvoorbeeld het konijn dat 
in z’n uppie in een hok zat weg te kwijnen. 
Naarmate ik ouder werd, ontdekte ik meer 
en meer dat maatschappelijke problemen 
hun oorsprong vinden in hoe de mens met 
dieren omgaat. Een betere bescherming 
voor dieren is ook in het belang van de 
mens. Ik ging bestuurskunde studeren 
en kwam daarna terecht bij GroenLinks. 
Hierna heb ik als beleidsmedewerker bij de 
Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer 
gewerkt. De ervaring die ik in de Tweede 
Kamer heb opgedaan, komt nu voortreffelijk 
van pas in mijn baan als medewerker public 
affairs bij de Dierencoalitie.' 

Een interview met Sandra Beuving (medewerker public affairs)

Sandra Beuving  

World Animal 
Protection levert 
sinds 2011 de 
voorzitter voor 
de Dierencoali-
tie. Meer info: 
dierencoalitie.nl  

World Animal Protection sinds kort in bezit CBF 
Sinds halverwege dit jaar beschikt World Animal Protection Nederland over een CBF 
erkenning. Daarom mogen we nu het logo ‘Erkend goed doel’ voeren. 
Meer informatie over CBF: www.cbf.nl 
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In juni heeft Nederland tijdens de Oceanen-
conferentie van de Verenigde Naties in 
New York steun toegezegd aan het 
Global Ghost Gear Initiative (GGGI). 

Dit initiatief bindt de strijd aan met de 640.000 ton aan 
vistuig dat jaarlijks verloren gaat of gedumpt wordt op zee. 
Beter bekend als ‘spooknetten’ veroorzaken de rondzwer-
vende visnetten en –lijnen grote schade aan het leven in 
zee; dieren raken erin verstrikt en verdrinken of sterven 
van honger en uitputting. Studies laten zien dat ruim 800 
diersoorten schadelijke gevolgen ondervinden van deze 
vorm van afval in zee, waaronder walvissen, dolfijnen, zee-
honden, zeeschildpadden en zeevogels. Vistuig is zo ontwor-
pen dat het sterk en duurzaam is en niet snel afbreekt in zee. 
Verloren netten kunnen tot wel 600 jaar blijven rondspoken en 
belasten zo de visstand die sowieso al onder druk staat. 

Met het tekenen van de steunverklaring voor het GGGI 
committeert de Nederlandse overheid zich om de staat 
van marine ecosystemen te verbeteren, dieren in zee te 
beschermen en bij te dragen aan het waarborgen van het 
levensonderhoud van mensen die van de zee afhankelijk zijn. 

World Animal Protection startte GGGI om samen met over-
heden, NGO’s, universiteiten en de visserijsector economisch 
haalbare oplossingen te genereren die spooknetten vermin-
deren en zo zeedieren beschermen. Pascal de Smit is blij met 
de politieke steun van de Nederlandse overheid: ‘Spooknet-
ten zijn een reusachtig en wereldwijd probleem, waarvoor 
internationale samenwerking nodig is. Het GGGI is daarvoor 
dé partner. Maar zonder steun van overheden komen we 
nergens. Zeker van een zeevarend land als Nederland, met 
een sterk ontwikkelde visserijsector, is steun van groot belang.’
Meer lezen? Kijk op onze website bij Actueel. 

Nederlandse overheid bindt 
de strijd aan met spooknetten

Hoe verhouden we ons tot dieren? Hoe 
kunnen we beter met ze samenleven? 
In een dikke, toegankelijk geschreven pil 
gaat filosoof Ton Lemaire op deze vragen 
in. Aan de hand van zes dieren — wolf, oli-
fant, paard, hond, prieelvogel (een vogel 
die prachtige prieeltjes maakt; zoek maar 
eens op) en bij – biedt hij een morele cul-
tuurgeschiedenis van mens-dierrelaties die 
niet alleen tot nadenken stemt, maar ook 
inspireert tot gedragsverandering. 

Spaanse windhonden (galgo’s) 

Wist je dat… 

Onder dieren
Boekentip

Ton Lemaire, Onder 
dieren. Voor een dier-
vriendelijker wereld, 
Uitgeverij Ambo|Anthos, 
ISBN: 9789026338281, 
€ 34,99

© Michael Pit ts - naturepl.com.

• We meer dan 100.000 handtekenin-
gen tegen de jacht met Spaanse wind-
honden in Madrid bij het Spaanse 
Ministerie van Cultuur & Sport hebben 
aangeboden, mede ingezameld door 
AnimalsToday.nl? 

• De petitie steun krijgt van Dutch Galgo 
Lobby, Greyhounds in Nood Neder-
land en Greyhounds Rescue Holland? 

• Dit de grootste petitie ooit tegen de 
jacht met galgo’s is? 

• Ook in diverse media in Spanje aan-
dacht aan het leed van de galgo’s en 
onze petitie is besteed?

• Je meer hierover kunt lezen op onze 
website bij Actueel?
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Inspirerende supporters: Joey & Sem
Hartverwarmend is de manier waarop twee van onze jongste supporters, Joey 
(10) en Sem (10), zich vanuit hun liefde voor dieren voor ons hebben ingezet.

Op het moment dat Joey voor school als 
opdracht een gedicht schreef, wist hij gelijk 
waar hij het over wilde doen: zijn lievelings-
dier, de hond. Geraakt door de verhalen 
over het leed van de Spaanse windhon-
den, waar wij begin dit jaar campagne 
voor voerden, schreef hij een prachtig en 
ontroerend gedicht. Tijdens een bijeenkomst 
in een theater in Naaldwijk mocht hij het 
gedicht voordragen aan een groot publiek. 
Erg spannend!

Joey vertelt ons: ‘Al van kleins af aan 
vind ik het leuk om dieren om me heen te 
hebben. Ze maken me aan het lachen en 
troosten je als je verdrietig bent. Ik ga ook 
nooit naar het circus; ik vind dat zo zielig. 
Thuis hebben we altijd honden gehad; 
Ado, Abbey en Evy. Evy was mijn eigen 
hond. Zij en Ado leven helaas niet meer. 
Abbey is nu 7,5 jaar. Mijn droom is om later 
dierenarts te worden, zodat ik altijd dieren 
om me heen heb.’ 

Ook Sem is een ware ambassadeur 
voor onze organisatie. Zijn spreekbeurt 
over Thailand was een groot succes. Niet 
alleen vanwege het cijfer (9-); hij wist met 
zijn verhaal al zijn klasgenootjes te raken. 
De kinderen die weleens op een olifant 

Wil jij ook een spreek-
beurt houden of iets 
anders doen voor 
dieren? Neem dan 
contact met ons op 
via info@
worldanimalprotection.nl 

Joey en Sem: 
super bedankt 
voor jullie inzet 
voor het bescher-
men van dieren 
wereldwijd! 

hadden gereden, voelden zich schuldig en 
een paar meisjes moesten zelfs huilen bij 
het zien van een hartverscheurend filmpje. 
Sem: ‘Twee jaar geleden was ik op vakan-
tie in Thailand. Ik wist toen al dat rondritten 
niet goed waren. Wij zijn bij een opvang-
huis voor olifanten geweest waar ze goed 
verzorgd werden. Mijn spreekbeurt was 
vlak voor de vakantie dus ik dacht: het is 
goed om iedereen te vertellen dat ze ner-
gens op een olifant moeten gaan zitten.’ 

SemJoey


