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...over de World Animal Protection 
Loterij op 4 oktober! Onze collega 
Nisha vertelt alles wat je moet weten 
over dit bijzondere evenement voor 
de dolfijnenopvang in Griekenland.

Waarom komt er een loterij?
‘Het is onze droom om de eerste natuurlijke 
dolfijnenopvang van Europa te realiseren in 
een prachtige baai van het Griekse eiland 
Lipsi. Er zijn gelukkig steeds meer landen 
die hun dolfinaria sluiten, maar die dolfijnen 
kunnen na een leven in gevangenschap niet 
zomaar terug naar het wild. Voor die ex-
showdolfijnen willen we een fijne leefomge-
ving creëren die zo goed mogelijk voldoet 
aan hun natuurlijke behoeftes. De loterij is 
een van de manieren om dat te bereiken.’
 
Hoe werkt het? 
‘Het is een eenmalige loterij, dus je koopt 
één of meerdere loten om kans te maken 
op een prijs. De loten kosten € 7,50 per 
stuk en de trekking is op Werelddierendag: 
4 oktober 2022. De opbrengst van het lot 
gaat naar de dolfijnenbaai in Lipsi.’

Wat zijn de prijzen? 
‘We hebben met dank aan onze partners 
een bijzonder, gesponsord prijzen pakket 
samengesteld van duurzame, dier -
 vriende lijke producten en ervaringen.  
De hoofd prijs is een Corendon 
Reischeque ter waarde van duizend euro 
(met CO2-compensatie). Daarnaast kun je 
o.a. een zeevogeltocht op de Noordzee 
winnen, een wandeling met gids in de 
Waterleidingduinen tussen de burlende 
herten, en cadeaubonnen voor saladebar 
SLA. Kijk voor alle prijzen op 
worldanimalprotection.nl/loterij.' 

BIJZONDER FOTOMOMENT
Is het einde van de wrede reptielenbeurzen 
eindelijk in zicht? Wij hopen van wel. De 
komende maanden wordt er onderzoek 
gedaan naar de risico’s van deze mark-
ten op dierenwelzijn, soortbehoud en de 
volksgezondheid. Hierna zal het kabinet zich 
buigen over deze markten en de exotische 
dierenhandel, die in Nederland nog altijd op 
enorme schaal plaatsvindt. Samen met onze 
partnerorganisaties blijven we aandacht 
vragen voor het belang van een verbod 
op deze markten, evenals het invoeren van 

Papier van 
verantwoorde herkomst

Dieren: de vergeten 
slachtoffers van de oorlog

Al snel nadat de 
oorlog in Oekraïne 
uitbrak, zijn we 
samen met andere 
dierenorganisaties in 
actie gekomen voor 
de dieren die met hun 

baasjes naar Nederland zijn gevlucht. Via 
het initiatief Hulp voor dieren uit Oekraïne 
en heel veel gulle giften van jullie zorgen we 
samen voor voer, medische hulp, manden en 
opvangplekken. Maar ook de dieren die in 
Oekraïne zijn achtergebleven, krijgen jullie 
steun. Samen met Eurogroup for Animals 
ondersteunen we organisaties die dieren 
ter plaatse verzorgen en opvangen, zorgen 
we dat er verzorging en medicatie naar 
de dieren in oorlogsgebieden gebracht 
worden en brengen we dieren uit circussen 
of toeristenresorts naar een veilige opvang, 
zoals beer Bolik en wolf Elza. Lees meer over 
deze dieren op pagina 7 en 8. Heel veel 
dank voor jullie steun!

We zouden allemaal 
een beetje dierza-
mer moeten leven. 
Oftewel: duurzaam 
samenleven met dieren, 
zonder uitbuiting en milieuvernietiging. 
In dit boek lees je hoe we dierzaam kun-
nen worden. Niet alleen belangrijker voor 
de dieren, maar ook voor het milieu – en 
dus uiteindelijk onze eigen gezondheid.

Alles wat we voor dieren hebben bereikt op een rijtje 
Wat we in 2021 wilden bereiken en of het is gelukt? Lees het jaarverslag op 
worldanimalprotection.nl/over-ons/volg-ons-werk/jaarverslag
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een robuuste positieflijst. Dit moet de legale 
dierenhandel aan banden leggen, die onlos-
makelijk is verbonden met de illegale handel. 
We hebben de verschrikkelijke omstandig-
heden voor de ontelbare dieren op verschil-
lende markten weer vastgelegd: exotische 
dieren worden over enorme afstanden 
vervoerd in plastic bakjes waarin ze niet kun-
nen draaien of strekken en worden continu 
vastgepakt en gestoord. Zeker met de vorige 
pandemie nog in het achterhoofd moet hier 
een einde aan komen. Duimen maar!

Te veel televisieprogramma’s zetten wilde 
dieren in voor amusement, blijkt uit ons 
onderzoek naar dieren en entertainment. 
Onder meer Freeks wilde wereld, Het 
Perfecte Plaatje, Temptation Island en Boer 
zoekt vrouw kwamen terug op het lijstje. Zo 
werden er aapjes gevoerd en met dolfijnen 
gezwommen, moesten kamelen en flamingo’s 
optreden in videoclips en werden er vele 
exotische dieren meegesleept naar de 
talkshowstudio’s. We hopen dat tv-makers en 
artiesten zich bewust worden van het dieren-
leed dat daarachter schuilt en in de toekomst 
geen wilde dieren meer gebruiken voor de 
productie van programma’s en video’s.

Voorwoord

De heldenhond Patron, de jack russell die met 
zijn scherpe reukvermogen al negentig mijnen 
en explosieven heeft opgespoord; de man 
met in zijn armen een kat, het dierbaarste dat 
hij nog heeft, staand voor de ruïne van het 
huis waarin zijn vrouw en kind zijn omge
komen. En dan zijn er natuurlijk de foto’s van 
de vluchtelingen die hun dieren meenemen 
op hun onzekere tocht, zoals die van de man 
die zeult met een zware herdershond over de 
verwoeste brug bij Irpin (de fotograaf, Mak
sim Levin, werd niet veel later door Russische 
soldaten doodgeschoten). 

Het is hartverwarmend dat die dieren in veilig
heid worden gebracht én een teken van hoe
veel zij voor de mensen betekenen. Die dieren 
verdienen goede opvang, samen met hun 
eigenaar. In Nederland steunen we daarom 
het samenwerkingsverband Hulp voor dieren 
uit Oekraïne, om ervoor te zorgen dat Oek
raïense huisdieren goede verzorging krijgen 
en samen kunnen blijven met hun baasje. Ook 
schieten we de dieren ter plaatse te hulp, 
bijvoorbeeld via de Roemeense organisatie 
Save the Dogs and other Animals. Zij leveren 
voer aan gezelschapsdieren in Oekraïne en 
vangen net buiten de grens van Oekraïne 
dieren op die hulp nodig hebben. 

Hoe verdrietig de vernietiging in Oekraïne 
is, het mag ons niet afleiden van alles wat 
daarbuiten voor dieren gedaan moet worden. 

Een onderwerp waar ik hier speciaal aan
dacht voor wil vragen is bont. Op 18 mei is 
een officieel Europees burgerinitiatief van start 
gegaan en World Animal Protection zet daar 
samen met andere dierenbeschermingsorgani
saties het komende jaar de schouders onder, 
om een einde te maken aan de productie én 
verkoop van bont in de Europese Unie. Binnen 
een jaar moeten we daarvoor één miljoen 
handtekeningen ophalen. We zijn er vast van 
overtuigd dat als dát ons lukt, we voorgoed 
een einde kunnen maken aan bont – en het 
vreselijke dierenleed dat daaraan vastzit – bin
nen de hele EU. Het zou historisch zijn. Zorg 
dat uw handtekening daaraan bijdraagt!
 
Tot slot: in deze editie van Werelddier kunt 
u meer lezen over de beleggingen van 
pensioen fonds ABP. Hoe bestaat het dat dit 
pensioenfonds van ambtenaren en onder
wijzers honderden miljoenen euro’s belegt in 
bedrijven die dierenleed en ontbossing ver
oorzaken? Het maakt me extra boos omdat ik 
via een vroeger dienstverband ook wat  
pensioengeld bij ABP heb gespaard. Dat 
dit geld gebruikt wordt om dieren kwaad te 
doen, vind ik onuitstaanbaar. Maar ook hier: 
als we met z’n allen in actie komen, kunnen 
we dat veranderen. Doe met ons mee, we zijn 
het aan de dieren verplicht. 

DirkJan Verdonk, 
algemeen directeur World Animal Protection Nederland

Dieren en de oorlog
Dierzaamheid, Pim Martens, Maarten Reesink 
& Karen Soeters. Uitgeverij Noordbeek, 
ISBN 978 90 561 5776 0, € 24,90

Van alle beelden uit de gruwelijke oorlog in Oekraïne blijven die van 
de dieren mij misschien nog wel het meest bij: de hond die dagen-
lang waakt bij het lichaam van zijn vermoorde mensenvriend; 
de puppy die levend uit het puin wordt opgegraven; de man die 
samen met zijn teckel twee dagen moet lopen om uit Marioepol te 
ontsnappen; de inzet van een heel team mensen en groot materieel 
om – te midden van alle dood en verwoesting – één kat te redden 
hoog in een kapotgeschoten flatgebouw.
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‘Het maakt me heel verdrietig. In dit soort megastallen 
worden dieren uitgebuit als machines, maar we 

hebben het hier over levende wezens met gevoel'

Dierenleed is geen investering

Dagelijks lijden wereldwijd miljarden kippen, koeien en varkens Dagelijks lijden wereldwijd miljarden kippen, koeien en varkens 
in ellendige veefabrieken waar het daglicht niet komt – en in ellendige veefabrieken waar het daglicht niet komt – en 
het Nederlandse pensioenfonds ABP geeft nog geld toe ook. het Nederlandse pensioenfonds ABP geeft nog geld toe ook. 
Campagnemanager Julia Bakker legt uit wat ABP precies met dit Campagnemanager Julia Bakker legt uit wat ABP precies met dit 
dierenleed te maken heeft en waarom het zo belangrijk is om dierenleed te maken heeft en waarom het zo belangrijk is om 
actie te ondernemen.actie te ondernemen.

ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland en Europa, en een van de 
grootste pensioenfondsen ter wereld. 1 op de 6 mensen in Nederland ontvangt 
nu of in de toekomst pensioen van ABP. Het gaat om mensen die onder meer 
bij de overheid of in het onderwijs werken, zoals (hoog)leraren, ambtenaren, 
militairen en politie.

Het leven van een dier in de vee-industrie 
is een aaneenschakeling van pijn, angst en 
leed. Vooral bij vleesgiganten JBS en Tyson 
Foods – de twee grootste vleesbedrijven 
ter wereld – regent het schandalen. Koeien 
staan urenlang in overvolle veewagens in 
de volle zon, kippen worden geschopt of 
gegooid en varkens slijten hun veel te korte 
leven in kale kooien zonder enige bewe-
gingsruimte. Met onze nieuwe campagne 
vragen we aandacht voor de rol die 
pensioenfonds ABP bij dit dierenleed 
speelt. Want het grootste pensioenfonds 
van Nederland sluist elk jaar duizeling-

wekkende bedragen door naar precies die 
bedrijven waar de dieren het zo zwaar te 
verduren hebben – iets waar Julia Bakker, 
campagnemanager veedieren, ’s nachts 
van wakker ligt.

Wat is het doel van deze 
campagne? 
‘We vragen ABP om te stoppen met 
beleggen in bedrijven waar dieren slecht 
worden behandeld. Jaarlijks gaat er ruim 
1,2 miljard naar zuivel- en vleesbedrijven 
zoals het Braziliaanse JBS en het Ameri-
kaanse Tyson Foods, de twee grootste 

vleesbedrijven van de wereld. Dieren leven 
daar in bar slechte omstandigheden – 
mede mogelijk gemaakt door het geld van 
ABP. Dit probleem hebben we al eerder bij 
ABP aangekaart, maar ze wilden niet eens 
onze eerdere petitie in ontvangst nemen! 
Dierenwelzijn is duidelijk geen prioriteit bij 
ABP, dus nu zetten we een tandje bij. Als 
we iets voor de dieren willen veranderen, 
moet ABP serieus het gesprek aangaan 
met deze bedrijven en hoge eisen stellen 
aan dierenwelzijn. Als er niks verbetert, 
móét die geldkraan dicht.’

Om wat voor dierenleed 
gaat het dan?
‘We hebben het over de echte 
megastallen, waar tienduizenden dieren 
boven op elkaar zitten. Je moet denken 
aan plofkippen die in een maand van 
kuiken tot kip worden gefokt, uit pure 
overbelasting door hun poten zakken en 
leven in vieze stallen zonder daglicht. Of 
varkens die zo’n beetje hun hele leven 
alleen in kooien staan, zeugen die aan de 

lopende band biggetjes moeten werpen, 
runderen die veel te lang in te koude of 
te warme veewagens op transport staan, 
zonder water, frisse lucht of ruimte; slechter 
kan het eigenlijk niet. En dan komen er ook 
nog regelmatig schandalen naar buiten over 
extreme dierenmishandeling. Een paar jaar 
geleden zijn er heel schokkende beelden 
vrijgegeven van Tyson Foods, waarop 
je bijvoorbeeld zag hoe ze met kippen 
gooiden en de dieren werden geschopt.’

Hoe kijk jij naar dat soort 
beelden?
‘Het maakt me heel verdrietig. In dit soort 
megastallen worden dieren uitgebuit als 
machines, maar we hebben het hier over 
levende wezens met gevoel. De angst in 
de ogen van de dieren is het ergste. Daar 
kan ik ’s nachts van wakker liggen. Al die 
pijn, al die stress… Ik kan er echt heel boos 
van worden dat we in deze tijd, waarin we 
ons toch heel bewust zijn van de emoties 
die dieren ervaren, nog steeds op deze 
manier met dieren omgaan. Dat financiële 
instellingen, zoals een pensioenfonds, dit 
dierenleed vandaag de dag zelfs onder-
steunen – met zúlke grote geldbedragen 
– is toch te gek voor woorden? Het is 
eigenlijk ongelofelijk dat ABP er niet al 
lang en breed mee is gestopt.’
 
In hoeverre kan ABP die grote 
vleesbedrijven dan stoppen?
‘ABP heeft heel veel macht, want de invloed 
van hun geld reikt ver. Als ze in een bedrijf 
beleggen om hun pensioenpot te vergroten, 
geven ze technisch gezien een lening aan 
dat bedrijf. En om die lening te verlenen, 

kunnen ze eisen stellen op het gebied van 
dierenwelzijn. Dat kooivarkens meer ruimte, 
beweging en mogelijkheid tot het uiten van 
natuurlijk gedrag krijgen, bijvoorbeeld, of 
er speeltjes komen in hun stal. Ook kan ABP 
ervoor kiezen hun financiering volledig te 
stoppen en alleen nog maar te investeren in 
bedrijven die wel aan bepaalde dierenwel-
zijnsnormen voldoen. Het beste is natuurlijk 
als ABP de toekomst serieus neemt, en 
belegt in bedrijven die inzetten op een 
plantaardige toekomst zonder dierlijke 
productie. Ook met duurzame beleggingen 
kun je de pensioenpot laten groeien, op 
een manier die ook nog eens goed is voor 
mens, dier en planeet. Tel uit je winst.’

Dus pas als ABP geen geld 
meer geeft, komt er verandering 
voor de dieren?
‘Het zou geweldig zijn als de vleesbedrijven 
uit zichzelf veranderingen doorvoeren, 
maar waarom zouden ze dat doen als het 
geld gewoon blijft komen? Je kunt wel bij 
JBS of Tyson Foods aan de deur kloppen 
en vragen of ze hun dieren beter willen 
behandelen, maar als je de geldschieters 
van die bedrijven beweegt, heb je veel meer 
effect. En: het dierenwelzijnsbeleid van ABP 
is van toepassing op álle bedrijven waarin ze 
investeren. Eén koerswijziging heeft directe 
invloed op al die dierenlevens bij al die 
organisaties wereldwijd.’

Wat is ABP?
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Hoe pensioenfonds ABP miljarden 
dierenlevens kan veranderen

 'De angst in de ogen van 
de dieren is het ergste'

Julia Bakker
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VERVOLG VERHAAL ABP PENSIOENSFONDS

Was jij je altijd al bewust van de 
impact van geld op dieren?
‘Nee. Het klinkt ook zo abstract. Sinds 
ik bij World Animal Protection werk, zie 
ik pas hoeveel invloed je kunt hebben 
als je naar geldstromen in de financiële 
sector kijkt. Je pensioenfonds kun je niet 
kiezen, maar je bank of verzekeraar wel. 
Als kind kreeg ik altijd een knoop in mijn 
maag als ik vrachtwagens vol varkens en 
kippen langs zag rijden op de snelweg, 
onderweg naar het slachthuis. Toen was 
ik ervan overtuigd dat je dit alleen kon 
veranderen als er niemand meer vlees 
zou eten. Nu weet ik dat je via financiële 
instellingen nog veel meer kunt bereiken.’

Is ABP eigenlijk het enige 
pensioen fonds in Nederland dat 
het slecht doet qua dierenwelzijn? 
‘In Nederland doen alle pensioenfondsen 
het slecht op het gebied van dierenwel-
zijn: jaar na jaar scoren alle pensioen-
fondsen een bedroevende 1 op hun 
dierenwelzijnsrapport. Wij richten ons in 
deze campagne op ABP, omdat dit het 
grootste pensioenfonds is van Nederland. 
Maar liefst een op de zes Nederlanders 
bouwt pensioen op bij ABP, dus betaalt 
eigenlijk mee aan dierenleed, vaak 
zonder het te weten. Waarom zet ABP in 
plaats daarvan niet in op bedrijven die 

Libearty Sanctuary  
Met de hulp van donateurs steunen we wereldwijd verschillende 
dierenopvangcentra. Wilde dieren die worden gered uit de 
entertainment-, medicijn- of huisdierenindustrie kunnen vaak niet 
meer terug het wild in. Opvangcentra zorgen ervoor dat deze 
dieren in veiligheid toch een zo natuurlijk mogelijk leven kunnen 
leiden. In deze rubriek nemen we je mee in het wel en wee van 
deze plekken. Dit keer: Libearty Sanctuary in Roemenië.

Reddingen om dieren naar een veilig 
opvangcentrum te brengen zijn altijd 
spannend. Het vervoer brengt vaak risi-
co’s met zich mee, met name voor getrau-
matiseerde, oudere dieren en vooral bij 
lange, complexe reizen. Maar een paar 
maanden geleden werd dit risico naar 
een ander niveau getild. Masha, Bolik 
en Elza, twee beren en een wolf, werden 
gered uit het door oorlog verscheurde 
Oekraïne. Een zenuwslopende ervaring, 
vol onzekerheid, maar met een prachtige 
eindbestemming: Europa’s grootste beren-
opvang in Roemenië. 

Circusleven
Beer Masha werd als eerste naar 
opvangcentrum Libearty vervoerd. 
Ze bracht het grootste deel van haar 
leven door bij een circus. Daar werd 
ze gedwongen om trucjes uit te voeren, 
zoals fietsen voor een joelende menigte, 
met luide muziek. De redding van 
Masha stond al een tijdje op de plan-
ning, maar de uitbraak van de oorlog 
bepaalde anders. Gelukkig kon ze in 
maart, na goede afwegingen, toch naar 
het opvangcentrum toe. Ook beer Bolik 
en wolf Elza maakten daarna de lange 
reis naar Libearty. Zij werden gered uit 
een verlaten vakantieresort waar ze ter 
vermaak zaten opgesloten. Na 18 uur in 
op maat gemaakte kooien konden ook 
zij hun vrijheid bij het opvangcentrum 
verkennen. 

Libearty Sanctuary
In buurland Roemenië gaan de drie 
dieren een betere toekomst tegemoet. 
Daar, in de gemeente Zarnesti, ligt 
opvangcentrum Libearty Sanctuary. Een 
weelderige en uitgestrekte plek in de 
eikenbossen, waar meer dan honderd 

beren en vijf wolven een zo vrij mogelijk 
leven leiden. Allemaal zijn ze gered uit 
de entertainmentindustrie, en allemaal 
verruilden ze kleine kooien met roestige 
tralies voor de natuur. Hier kunnen ze in 
bomen klimmen, in de baden spetteren, 
en in speciale hutten overwinteren. Ook 
ontvangen ze er de nodige medische zorg 
van dierenartsen. 

De bezoekers die er komen, kunnen slechts 
een glimp van de dieren in hun veilige 
thuis opvangen – een groot contrast met 
het leven van de dieren voor ze bij de 
opvang kwamen. Vele werden voorheen 
gehouden als toeristische attracties, in de 
buurt van restaurants, hotels, pensions en 
benzinestations. In Roemenië was het ooit 
gebruikelijk om als een vorm van vermaak 
beren in kooien te bekijken. De slechte 
omstandigheden in gevangenschap en 
de berenjongen die uit het wild werden 
gestroopt waren een groeiend probleem 
voor de Roemeense autoriteiten. Die 
dieren verdienden een beter leven, vonden 
we. Samen met onze partner Millions of 
Friends (AMP) richtten we opvangcentrum 
Libearty bijna twintig jaar geleden op. Het 
werd een groot succes.

R U B R I E K :  H E T  P R O F I E L
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juist bijdragen aan een meer plantaardige 
toekomst? We hopen dat ABP meer pensi-
oenfondsen kan inspireren om dierenwel-
zijn op de agenda te zetten.’

Heb je zelf iets te zeggen over wat 
er met je pensioengeld gebeurt?
‘Deelnemers mogen van ABP verwachten 
dat hun geld op een ethische, verant-
woorde manier wordt belegd. Je hebt 
je pensioenfonds niet voor het kiezen, 
je zit eraan vast. Als je als leraar aan 
de toekomst van kinderen werkt vanuit 

bepaalde idealen, maar jouw pensioen-
geld vervolgens naar bedrijven gaat die 
dierenwelzijn en de toekomst van onze 
wereld niet serieus nemen, is dat heel 
kwalijk. Elk pensioenfonds heeft een verant-
woordelijkheid om aan de wensen van de 
deelnemers tegemoet te komen.’

'Masha, Bolik en Elza 
werden gered uit het 

door oorlog verscheurde 
Oekraïne'

Kan ik ook 
iets doen om 
ABP te stoppen? 

Laat je stem horen. Als jij niet wilt 
dat je geld naar dierenleed gaat, 
kun je je pensioenfonds daarop 
aanspreken.

SMS en stop ABP 

Samen met jou komen we in actie 
tegen de pijnlijke investeringen 
van ABP. Laat je horen tegen dit 
grootschalige dierenleed. SMS en 
verander levens! 
 
worldanimalprotection.nl/sms-abp

Beer Bolik

Wolf Elza
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Moeilijke tijden
Helaas kwam Libearty twee jaar geleden 
in moeilijkheden toen de coronapandemie 
uitbrak. In 2019 verwelkomde het centrum 
nog meer dan 31.000 bezoekers. Dat ze 
een jaar later de deuren moesten sluiten, 
resulteerde in een enorme daling van de 
inkomsten uit entreegelden voor bezoekers 
en aankopen van souvenirs. Ook de prijs 
van voedsel, medische benodigdheden en 
overige bedrijfskosten stegen aanzienlijk. 

Zonder de financiële steun van onze 
supporters zou het opvangcentrum 
moeite hebben gehad om de beren te 
voeden en het toegewijde personeel 
te betalen. Deze onmisbare hulp heeft 
geholpen om de beren te voeden, vete-
rinaire zorg te bieden, de salarissen van 
het personeel te betalen en het reservaat 
te onderhouden. De beren kunnen er 
ongestoord verder genieten van hun 
welverdiende pensioen. 

R U B R I E K :  H E T  P R O F I E L

          jaar werk voor beren 

Dit jaar vieren we het dertigjarig jubileum voor ons werk voor beren. 
Met onze partners over de hele wereld en met de hulp van onze supporters 
hebben we veel voor beren bereikt:

1992 Ons eerste project om beren te beschermen wordt 
  opgezet in Roemenië.
1998 We bouwen een berenreservaat in Hongarije en vangen
  er beren uit de filmindustrie op.
2001 Berengevechten in Pakistan behoren tot het verleden.
2012 In India wordt geen enkele beer meer voor 
  straatdansen ingezet.
2015 Berengal in cosmetica wordt in Vietnam verboden.
2022 De berengalindustrie in Zuid-Korea stopt. 

Samen veranderen we het leven van beren wereldwijd. We stoppen wreedheid en 
uitbuiting, zodat de dieren wild en vrij kunnen leven, zoals het hoort. Daar blijven 
we mee doorgaan, tot geen enkele beer meer lijdt!

Verdrietig 
berennieuws
Helaas heeft beer Masha niet lang 
van haar vrijheid kunnen genieten. 
Drie weken nadat ze bij de opvang 
arriveerde, kreeg ze een beroerte en 
overleed. Het team van dierenartsen 
heeft nog geprobeerd haar te red-
den, maar ze reageerde niet op de 
behandeling. We zijn erg verdrietig 
door dit verlies. Het sterkt ons echter 
dat Masha de laatste weken van 
haar leven omringd was door de 
natuur, waar ze aarde onder haar 
voeten en water op haar vacht kon 
voelen. Rust zacht Masha!

© Philippa Swindall

Goed nieuws voor 
de kangoeroes!

Kangoeroeleed in Australië
Denk je aan Australië, dan denk je aan 
kangoeroes. Aan velden vol springende 
buideldieren, aan Skippy de bush 
kangaroo en aan de aaibaarheid van 
deze dieren. Maar kangoeroes worden 
ook op grote schaal bejaagd, voor 
hun vlees en leer. Deze jacht is enorm 

wreed: de dieren worden in het donker 
op grote afstand neergeschoten. Tot wel 
veertig procent van de schoten is niet direct 
fataal, waardoor ze een langzame, pijnlijke 
dood sterven. De joey’s (babykangoeroes) 
worden alleen achtergelaten of doodgesla-
gen tegen de motorkap. Elk jaar overkomt 

dit zo’n 1,6 miljoen kangoeroes, hoewel 
de werkelijke aantallen waarschijnlijk 
hoger liggen. Het is de allergrootste 
commerciële slachting van op het land 
levende, wilde zoogdieren. Nederland 
is een van de grootste importeurs en 
daar maken we graag een einde aan.

Wauw! Meer dan 45.000 dierenvrienden kwamen samen met 
ons in actie voor de kangoeroes. Allemaal tekenden ze onze 
kangoeroepetitie en daardoor kunnen we inmiddels mooie 
successen voor deze dieren vieren. Want dankzij jullie …

 stopt schaatsmerk Viking met de 
productie van schaatsen gemaakt 
van kangoeroeleer 

 schrappen zeven grote vleesgroot-
handels zoals Euromeat en Horeca 
Vleescentrum Maarssen 

 kangoeroevlees uit het aanbod 

 waarschuwt dierenarts Piet 
 Hellemans voor kangoeroe in huis -
 diervoer, waardoor dieren winkels 

besluiten om producten met kangoe -
 roe uit de schappen te halen 

 verkoopt webwinkel bol.com geen 
producten meer waar kangoeroe in 
is verwerkt 

 verdwijnt kangoeroe bij verschil-
lende restaurants van de menukaart; 

 halen supermarkten Sligro, Lidl en 
Jumbo recepten met kangoeroevlees 
van hun website

 en worden steeds meer mensen 
zich bewust van het leed dat achter 
kangoeroeproducten schuilgaat!

©
 A

M
P

Beer Masha

Benieuwd naar de beren bij Libearty? Kijk mee via de livestream! 
worldanimalprotection.nl/livestream-beren

Dat is fantastisch en onze dank is groot! 
Het is opnieuw een mooi bewijs dat we 
met elkaar een hoop voor elkaar kunnen 
krijgen. En een mooie motivatie om door 
te gaan. We blijven gesprekken voeren 
met bedrijven om hun aandeel in de 
wrede kangoeroejacht te stoppen. En 
we blijven lobbyen voor een Europees 
importverbod op kangoeroeproducten. 
Mede door onze inspanningen is er in 
Nederland al een motie aangenomen 
om dit binnen de Europese Commissie te 
adresseren. De kangoeroes kunnen op 
ons blijven rekenen!
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Het is een mooi plaatje in de reisbrochure: een rit op de rug 
van een olifant in een weelderig groene omgeving. Maar de 
werkelijkheid ziet er heel anders uit. Duizenden olifanten doorstaan 
een leven lang lijden, zodat toeristen ze kunnen berijden, voeren of 
wassen. Hoe leggen we die wrede praktijken aan banden?

Olifant Lotus heeft jarenlang ritten met 
toeristen gemaakt. Dag na dag werd ze 
gedwongen om mensen op haar rug te 
nemen voor moeizame beklimmingen. Het 
kamp waarin ze leefde, behandelde haar 
slecht en verzorgde de ontstekingen aan 
haar poten niet, waardoor ze gedwongen 
werd op de zijkant van haar poten te 
lopen. Vriendelijkheid en compassie waren 
in het leven van Lotus ver te zoeken. Maar 
alles veranderde toen ze naar Boon Lott’s 
Elephant Sanctuary werd gebracht. In 
deze olifantenopvang in de bossen van 
Noord-Thailand krijgen olifanten na een 
leven lang in gevangenschap de kans 
om weer gewoon olifant te zijn, en Lotus 
bloeide er op. Nu geniet ze met volle 
teugen van haar vrijheid in de vallei, van de 
modder, de rivier, en het eten in overvloed. 
Want eten, daar houdt Lotus van. Bana-
nenbomen, ananasplanten, bamboe en 
papaja; ze verslindt het in een oogwenk. 
 

The Crush 
Hoewel je elke olifant een vrij leven vol 
onbezorgdheid gunt, is een leven zoals 
dat van Lotus in de toeristenindustrie geen 
uitzondering. Olifanten zijn met name in 
Azië een populaire toeristische attractie 
en dierenwelzijn wordt zelden geborgd. 
Veel olifanten in toeristenkampen hebben 
een zeer slechte gezondheid, bijvoorbeeld 
door wonden van olifantenhaken, zweren 
van zadels, kreupelheid door langdurig 
lijden en afwijkingen aan het gebit door 
verminking van de slagtanden. 

Maar ook werkolifanten aan wie van de 
buitenkant niets te zien is, dragen levens-
lange trauma’s met zich mee. Elke olifant in 
het toerisme wordt namelijk op jonge leeftijd 
bij hun moeder weggerukt, waarna op zeer 
traumatische wijze hun wilskracht wordt 
gebroken. De dieren worden geïsoleerd, 
vastgebonden, uitgehongerd, geslagen en 
van slaap onthouden – net zo lang tot het 
dier ‘breekt’ en zich voorgoed onderwerpt 
aan de mens. Dat proces wordt ‘The Crush’ 
genoemd en is de reden dat olifanten zich 
laten gebruiken voor ritten en ander contact 
met mensen: ze worden gedwongen om 
zich te schikken in voor hen onnatuurlijke, 
stressvolle situaties.  
 
Als iedereen dit zou weten, zou de vraag 
naar olifantenattracties snel afnemen: 
daar zijn we van overtuigd. Maar het 
leed dat de olifanten moeten doorstaan, 
blijft goed verborgen. Juist omdat ze van 
dieren houden, willen mensen dichtbij ze 
zijn. Toegegeven: het ziet er idyllisch uit, 
zo’n plaatje in een reisbrochure van een 
olifant in een tropische omgeving – dan lijkt 
The Crush ineens mijlenver weg. Reisorga-
nisaties spelen dan ook een belangrijke 
rol in de instandhouding van de industrie, 
en we zijn wereldwijd met ze in gesprek 
om het aanbod te stoppen. Al meer dan 
200 reisorganisaties hebben beloofd om 
geen olifantenritten meer aan te bieden! 
Daarnaast hopen we met onze voorlichting 
steeds meer mensen te kunnen informeren 
over het leed dat achter het toerisme schuilt, 
zodat vermaak met olifanten vanzelf minder 
populair wordt. 
 
Van kamp naar opvangcentrum 
De actie moet echter van twee kanten 
komen. De vraag naar olifantenattracties 

Adopteer een olifant 

Wil jij ook in actie komen voor olifanten? Goed nieuws: je kunt 
vandaag nog een verschil maken voor deze dieren. 
 

Olifanten die gered zijn uit de toeristenindustrie kunnen niet meer veilig terugkeren 
naar het wild. Daarom steunen we olifantvriendelijke opvangplekken, die de 
olifanten voorzien van voedsel en de nodige verzorging. Dat kost een hoop geld. 
Jij kunt helpen door een olifant te adopteren!

De weg naar 
het olifantenparadijs
Samen veranderen we de toeristenindustrie!

moet afnemen, maar zolang de industrie 
nog bestaat, moeten dierenwelzijnsstan-
daarden daarin drastisch veranderen. We 
hopen dat de The Crush-trainingsmethode 
binnenkort wordt gezien als een onbegrij-
pelijk fenomeen uit het verleden, en we 
voeren gesprekken met Thaise overheden 
om het voorgoed aan banden te leggen.  
 
Gelukkig is dat niet het enige: we komen 
ook direct in actie bij de toeristische attrac-
ties zelf. Het olifantenkamp waar Lotus 
haar verwondingen opliep, is een goed 
voorbeeld van wat we willen veranderen: 
dat soort behandelingen is onacceptabel. 
Neem Happy Elephant Care Valley, een 

olifantenkamp waar dierenwelzijn niet 
vooropstond. Toeristen bereden, wasten 
of voerden de olifanten, die elke dag 
een strak schema moesten volgen zonder 
ruimte voor ontspanning of natuurlijk 
gedrag. Na veel gesprekken is het ons 
gelukt om de eigenaren ervan te over-
tuigen het kamp te transformeren tot olifan-
tenopvangcentrum ChangChill, waar de 
dieren vrij door de vallei kunnen bewegen, 
mogen grazen en baden in de modder 
– zonder pijnlijke haken of direct contact 
met de toeristen, die de dieren nu op een 
veilige afstand mogen bewonderen. Ook 
opvangcentrum Following Giants op het 
Thaise eiland Koh Lanta is een kamp dat 

we hebben getransformeerd. We vinden 
het geweldig dat de olifanten nu een beter 
leven leiden, en hopen dat deze kampen 
andere plekken inspireren om olifantvriende-
lijk toerisme aan te bieden. 
 
Samen veranderen we levens 
We hebben nog een lange weg te gaan. 
Geen enkel dier zou mogen worden 
geslagen en misbruikt voor toeristisch 
vermaak; wilde dieren horen in het wild. 
Onderweg naar een wereld waarin deze 
afschuwelijke praktijken niet meer bestaan, 
vieren we elk leven dat we samen met onze 
partners in Azië en met jullie steun hebben 
gered. Samen veranderen we levens!  

Olifant Lotus

'Olifanten in het toerisme 
dragen levenslange 

trauma's met zich mee'

 Voor € 3 per maand zorg je voor voldoende medicijnen voor je olifant 
 Voor € 8 per maand help je je olifant aan voldoende gras, bladeren, fruit en groenten 
 Voor € 15 per maand zorg je dat je olifant onderdak heeft 

Ontdek welke 

olifanten 
jij kunt 

adopteren!
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voor een 

Op reis een activiteit ondernemen met wilde dieren: het staat bij veel mensen hoog op het 
wensenlijstje. Maar dat er veel dierenleed schuilt achter dit toeristische vermaak is niet altijd bekend. 
Met deze tips beleef jij een onvergetelijke vakantie én gaat jouw plezier niet ten koste van een dier. 
En wie weet inspireren jouw jaloersmakende verhalen ook anderen om diervriendelijk te reizen.

Beleef wilde dieren in het wild in hun 
eigen omgeving. In natuur gebieden en 
-parken kun je op gepaste afstand wilde 
dieren bewonderen zonder ze geweld aan 
te doen. 
 
Kies voor een diervriendelijke touroperator. 
Een verantwoorde organisatie houdt vol-
doende afstand van de dieren, jaagt ze niet 
op en gebruikt geen voer om ze te lokken.
 

Bezoek een 
opvang centrum 
waar dieren welzijn 
centraal staat. 
Dat betekent dat dieren 
zich vrij kunnen bewegen 

en direct contact met mensen niet is toege-
staan. Toeristen komen op de tweede plek.
 
Eet en koop diervriendelijk. Dus geen 
haaienvinnensoep op tafel of souvenirs van 
koraal of krokodillenleer. Dankzij jouw 
keuzes winnen diervriendelijke producten 
aan populariteit. 
 
Spreek je uit! Kom jij iets tegen wat 
niet in de haak is? Maak als je je veilig 
voelt foto’s of video’s als bewijs en uit je 
zorgen aan je hotel, reisagent of lokale 
dierenbeschermingsorganisatie. 
 

Een rit op een olifant (of ezel of kameel…) 
is niet meer van deze tijd en gelukkig 
worden steeds meer mensen zich daarvan 
bewust. Maar let op: ook het wassen of 
voeren van olifanten is niet diervriendelijk. 
Lees pagina 10 en 11 er maar op na. 
 
No pictures, please! Kleine tijgers zijn 
ontzettend schattig op een selfie. Precies de 
reden dat dit soort fotogenieke dieren al 
vroeg bij hun moeders worden weggehaald, 
afgericht en gedrogeerd.  
Neem geen selfies met wilde dieren.

Achter shows met dolfijnen of andere 
wilde dieren gaat een wereld van 
wreedheid schuil. Reis je met een 
georganiseerde excursie? Vraag dan voor 
je boekt of er shows met wilde dieren zijn 
opgenomen in de tour, zodat je niet voor 
verrassingen komt te staan. 

Kopje Kopi Luwak? Deze exclusieve koffie 
uit Indonesië wordt gemaakt van bonen 

die de civetkat opeet 
en onverteerd uitpoept. 
De dieren worden uit 
het wild geplukt en 
levenslang in een kooi 
gezet. Overslaan, dus!
 

Knuffelen met leeuwen: als het goed is, 
gaan bij jou de alarmbellen af. Eerst gaan 
ze van hand tot hand op het moment dat 
ze eigenlijk bij hun moeder moeten zijn, 
daarna wandelen ze hun leven lang met 
toeristen… om uiteindelijk als medicijn of in 
de toeristische jacht te eindigen.  

Vegan recept: Artistieke appeltaart
Dat plantaardig bakken helemaal niet zo ingewikkeld is, heeft hij wel 
bewezen. Of nou ja – eigenlijk het tegenovergestelde daarvan! Heel 
Nederland zag hoe bakker Enzo Pérès- Labourdette in het laatste 
seizoen van Heel Holland Bakt als winnaar werd bekroond en dat is, 
als állereerste vegan deelnemer van het  programma, toch wel een 
unieke prestatie. Met ons deelt hij zijn recept voor een kunstzinnig 
plantaardige appeltaart en het is er meteen eentje om in te lijsten. 
Bakkers klaar? Bakken maar!

Aan de slag! 
Doe de droge ingrediënten van het deeg en 
de koude boter in blokjes in een keukenma-
chine en pulseer tot het op broodkruimels 
lijkt. Doe de helft van het water en de 
wodka erbij en pulseer verder. Blijf water en 
wodka in kleine hoeveelheden toevoegen 
tot het samenkomt. Zet de kom een uur in de 
koelkast.  
 
Schil de appels en snijd ze in partjes. Doe 
ze in een pan met de boter, kruiden, suiker, 
noten, rozijnen en de berberisbessen. Zodra 
ze zacht beginnen te worden, voeg je 

de bloem en maïzena toe en kook je het 
geheel ongeveer een minuut. Voeg op het 
einde de appelciderazijn toe. 
 
Laat je vulling afkoelen. Rol het deeg uit in 
de taartvorm en doe de vulling erbij. Maak 
er je eigen kunstwerkje van! Zet het 20 
minuten in de oven op 220 graden, verlaag 
dan de temperatuur naar 200 graden en 
bak nog eens 30 minuten. Wil je die mooie 
goudbruine kleur? Meng dan 1 el sojamelk 
met 1 el ahornsiroop en bestrijk de taart 10 
minuten voordat je hem uit de oven haalt.  
 
 

Ingrediënten
Voor het deeg:
• 625 gram bloem
• 15 gram suiker
• 2 tl koosjer zout
• 300 gram plantaardige boter
• 6 el ijskoud water
• 6 el ijskoude wodka 

Voor de vulling:
• 40 gram plantaardige boter
• 7 grote appels
• 1 tl piment
• 1 tl kaneel
• ½ tl zout
• 150 gram rietsuiker
• 1 el rozijnen
• 1 el berberisbessen
• 3 el bloem
• 3 tl maïzena 
• 1,5 el appelciderazijn
• hazelnoten (zoveel je wilt) 

 

Waarom wodka,  
vraag je je af? 
Enzo: ‘De wodka stopt de vorming 
van gluten, waardoor het deeg niet 
elastisch wordt. Op die manier kun 
je veel preciezer rollen en snijden!’ 
Meer baktips van de HHB-winnaar 
vind je op zijn Instagram-account: 
@enzopereslabourdette

diervriendelijke vakantie

NO GO GO!
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Wat is een Europees burgerinitiatief?
Een Europees burgerinitiatief is een unieke en doeltreffende manier voor EU-burgers 
om hun toekomst mede vorm te geven. Met een burgerini tiatief wordt de Europese 
Commissie opgeroepen nieuwe wetten in te stellen. Zodra een initiatief binnen een jaar 

1 miljoen gevalideerde hand tekeningen heeft bereikt, is de Europese Commissie verplicht om te 
reageren en actie te ondernemen. Jouw handtekening is dus ontzettend belangrijk!
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Samen voor een bontvrij Europa! 

Bont? Was dat niet allang een no-go in de modewereld? Klopt! Maar helaas is dat nog niet bij 
iedereen doorgedrongen. Nog steeds worden in Europa dieren afgemaakt om te eindigen als 
accessoire. We sluiten ons aan bij het Europees burgerinitiatief ‘Fur Free Europe’ om hier voor eens 
en altijd een einde aan te maken. Doe je met ons mee?

‘Afgemaakt en gevild 
om te eindigen als 
mode-accessoire’

Bontjassen, bontkragen en bonthoeden: ze 
verdwijnen steeds meer uit ons straatbeeld. 
Gelukkig maar, want er schuilt enorm veel 
dierenleed achter. Toch zitten er in Europa 
nog veel nertsen, vossen, konijnen, chinchil-
la’s en wasbeerhonden gehuisvest in kleine 
draadgazen kooitjes. In de Europese Unie 
worden jaarlijks tientallen miljoenen dieren 
– vooral nertsen en vossen – gefokt en 
gedood voor hun vacht, met hartverscheu-
rend dierenleed tot gevolg. 

Verminking, wonden en  
kannibalisme 
Het leven in de kleine kooien is geen 
pretje. De dieren kampen met grote wel-
zijnsproblemen en hun voedsel bestaat uit 
een pap van slachtafval. Jongen worden 
vroeg bij hun moeders weggehaald. 
Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, 
ontbrekende ledematen en kannibalisme 
liggen op de loer. Nertsen worden na 
zeven maanden gedood en gevild om 
van hun vacht bontjassen en -kragen te 
maken. En dan te bedenken dat het wilde 

Jij tekent toch ook?

dieren zijn die vrij in de natuur thuishoren. 
Het fokken van deze dieren is in strijd met 
het meest fundamentele basisbegrip van 
dierenwelzijn.  
 
Een risico voor dier én mens 
Bovendien zijn bontfokkerijen onveilig 
voor de mens. De afgelopen jaren werden 
honderden nertsenfokkerijen getroffen 
door COVID-19, waardoor nieuwe 

varianten van het virus zijn ontstaan die 
van dier op mens werden overgedragen. 
Daarnaast worden giftige chemische stof-
fen gebruikt bij het bewerken en verven 
van bont. Die chemische bewerking staat 
in de top vijf van de meest vervuilende 
industrieën als het aankomt op bodemver-
vuiling door giftige metalen.    
 
Op naar een bontvrij Europa 
Tijd om voor eens en altijd een einde 
te maken aan de bontfokkerij. Nú is het 
moment; een verbod is dichterbij dan 
ooit. De bontindustrie wankelt al door de 
gevolgen van de coronapandemie, hon-
derden modemerken zijn al bontvrij, en 
meerdere landen hebben al een verbod 
op bontfokkerijen ingevoerd. In Neder-
land is sinds 2012 al een bontfokverbod 
van kracht, en ook Oostenrijk, Kroatië, 
België, Slovenië en Italië verboden de 
bontfokkerij. Maar nog niet overal in 
Europa is dat zo. En overal mag er bont 
verkocht worden. Hoog tijd om daar 
verandering in te brengen! 

HOOG TIJD 
VOOR EEN 
BONTVRIJ 
EUROPA 

Hoe krijgen we dat voor elkaar? 
Het initiatief ligt bij jou! Sluit je 
aan bij het Europees burger-
initiatief Fur Free Europe. 
Teken het initiatief en werk samen 
met ons mee aan een bontvrij 
Europa! Ga naar 

worldanimalprotection.nl/
furfreeeurope
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Elke editie zetten we supporters in het zonnetje omdat ze zich extra 
inzetten voor dieren. Dit keer Benthe Pot, die als World Animal Protection-
vrijwilliger regelmatig bij ons over de vloer komt.

‘Katten!’, is Benthes enthousiaste reactie 
als we haar vragen naar haar lievelings-
dier. Al van jongs af aan is ze een enorme 
kattenliefhebber, vertelt ze. ‘Ik ben met 
katten opgegroeid en als ik op vakantie 
ging, had ik overal wel een poezenvriend. 
En ook nu geef ik katten die ik tegenkom 
op straat altijd even een aai.’ Katten zijn 
dan ook de reden dat ze een grote dieren-
vriend is geworden. En als dierenvriend wil 
ze graag iets voor dieren betekenen.  
 
Vorig jaar meldde ze zich bij World 
Animal Protection aan als vrijwilliger. ‘Ik 
wil graag zoveel mogelijk mensen bewust 
maken van dierenleed, dat is mijn ultieme 
droom. En dat kan hier. Ik draag mijn 
steentje bij door het oppakken van allerlei 
klusjes. Ik ben daar waar medewerkers 
handjes nodig hebben. Het is heel uiteen-
lopend en zo leer ik ontzettend veel over 
de dieren en de organisatie, terwijl ik ze 
help hun mooie werk uit te voeren.’  
 

Voor ons onderzoek naar het gebruik 
van wilde dieren voor entertainment op 
tv struinde Benthe alle tv-programma’s en 
streamingplatforms af. ‘Ik heb zo’n beetje 
alles gekeken. Helaas stuitte ik op best 
veel shows waar dieren in voor kwamen.’ 
Dieren worden nog steeds veel ingezet om 
mensen achter de buis te vermaken: van 
een slang om mee op de foto te gaan tot 
zwemmen met dolfijnen. Een verkeerd voor-
beeld, vindt Benthe. ‘Ik vind het belangrijk 
hoe er met dieren om wordt gegaan. Ze 
verdienen een natuurlijk leven. Ik ben blij 
dat ik daaraan kan bijdragen.’ 

Inspirerende supporter 
Benthe Pot

We vinden het ontzettend leuk dat je ons magazine leest, en zijn erg benieuwd welke 
onderwerpen je interessant vindt. Of welke artikelen je juist minder graag leest. Daarom 
willen we je vragen mee te doen aan ons korte onderzoek. Laat ons weten waar je 
enthousiast van wordt en draag bij aan een nóg passender magazine. Scan de QR-code 
met je telefoon en doe mee!

Welk dierennieuws lees je graag? 

Ontzettend fijn dat je bij 
ons aan de slag bent als 
vrijwilliger, Benthe! Bedankt 
voor je betrokkenheid bij het 
welzijn van dieren.

Geen post meer ontvangen? Bel ons via 088-2680000 of e-mail info@worldanimalprotection.nl. 
Via postfilter.nl meldt u zich af voor reclamepost van organisaties waar u geen donateur van bent of was.


