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Een kwispelend staartje
Als ik een hond zie, word ik 
enthousiast. Een kwispelend 
staartje – met een beetje geluk 
een natte lik over mijn hand en 
een enthousiast getrappel. 
Zo hoort het ook, vind ik. Helaas 
geldt dat niet overal. In Azië 
en Afrika zwerven veel honden 

over straat. Daar zijn mensen bang om gebeten te worden en 
hondsdolheid te krijgen. Uit angst geven ze zo’n trouwe viervoeter 
geen aai over de bol zoals we dat hier zouden doen, maar ze 
verjagen de honden, of maken ze af. Ze hopen zo hondsdolheid, 
een ziekte die voor zowel dier als mens dodelijk kan zijn, uit te 
roeien. Helaas werkt dat niet op die manier.

Wij pakken dierenleed groots aan, en zo ook hondsdolheid. 
De enige manier waarop hondsdolheid echt de wereld uit geholpen 
kan worden, is door vaccinatieprogramma’s en het beperken van de 
hondenpopulatie. En de oplossing voor het probleem is dichterbij 
dan je denkt. Als 70 procent van de honden in een gebied is 
gevaccineerd tegen hondsdolheid, dooft de ziekte uiteindelijk 
uit. Helaas weten de inwoners vaak niet dat dit de enige goede 
oplossing is, en is er in deze gebieden nog te weinig wetgeving en 
hulp op dit gebied. 
Daarom komen we deze maanden in actie om hondsdolheid 
onder de aandacht te brengen. Niet alleen een grote bijdrage 
helpt hondsdolheid uit te roeien, maar elk klein gebaar heeft 
effect. Daarom vragen we jou om mee te doen aan de actie 
op worldanimalprotection.nl/hond: vaccineer een hond tegen 
hondsdolheid. In 2020 willen we weer 100.000 honden hebben 
gevaccineerd – en vooral heel veel kwispelende staartjes voorbij 
hebben zien komen!

Eigenlijk willen we niet alleen kwispelende honden zien, maar 
ook gelukkige olifanten, tijgers, varkens en kippen. In dit magazine 
daarom nog meer manieren waarop we dierenleed groots aan-
pakken: samen met jou gaven we een duidelijk signaal af aan 
banken om te stoppen met dieronvriendelijke investeringen in de vee-
industrie. Ook roepen we toeristen en de reisbranche op om geen 
excursies met wilde dieren op Bali te doen of aan te bieden, na ons 
onderzoek op het Indonesische eiland. Mooie voorbeelden van het 
omvangrijke werk van World Animal Protection. Samen geven we 
dieren het leven dat ze verdienen. 

Pascal de Smit,
Directeur World Animal Protection Nederland
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Meer informatie
Voor meer informatie kun 
je altijd naar onze website 
worldanimalprotection.nl 
gaan of via  
info@worldanimalprotection.nl 
of 0882680000 contact
met ons opnemen. 

World Animal Protection verzorgt 
deze uitgave minimaal driemaal
per jaar om donateurs en 
belangstellenden te informeren. 
IBAN: NL30TRIO0198307365 
BIC: TRIONL2U

World Animal Protection is een 
geregistreerde liefdadigheids-
instelling met een belasting-
vrijstellingstatus onder nummer 
810592873.
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Volgens de Vlaamse kattenexpert Anneleen Bru valt er nog 
veel te verbeteren als het aankomt op het geluk van katten. 
Haar boek I love happy cats vertelt je hoe je hem of haar 
écht blij kunt maken en hoe je de relatie met je kat kunt 
verbeteren. Volgens Bru bestaan er veel misverstanden over 
het gedrag van katten, die met enkele tips gemakkelijk te 
verhelpen zijn. Een boek vol nieuwe inzichten die een ware 
revolutie teweegbrengen in kattenland.

Anneleen Bru, I love happy cats, Kompagnon, 
ISBN: 978 908 27 7220 3, € 24,95

Hoe goed 
ken jij je kat?

Leestip

In Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES) in Thailand kunnen 
de olifanten sinds februari ’s nachts lekker bij elkaar blijven. 
Er is namelijk een nieuw nachtverblijf gebouwd, dat we 
financierden met dank aan onze supporters! Dit groepje 
dames, ook wel bekend als de ‘Gossip Girls’, kan nu niet 
alleen overdag met elkaar optrekken, maar ook ’s nachts. 

Bijzonder fotomoment

Feestje voor dieren? 

Gamen om de oceanen schoner te 
krijgen? Ja, dat kan! Daarvoor zijn we 
een speciale samenwerking aangegaan 
met gamedeveloper Supersolid. In hun 
mobiele app Home Street besteedden 
ze deze zomer aandacht aan het pro-
bleem rond spookvistuig: visnetten die 
vissers achterlaten of verliezen in zee. 
Dit materiaal vormt een groot gevaar 
voor al het oceaanleven. Veel zeedie-
ren, zoals schildpadden, dolfijnen en 
vissen, raken hierin verstrikt en overlijden. 

Via deze app hebben we weer meer 
mensen bewust gemaakt van dit 
probleem. Samen met bedrijven zoals 
Supersolid en dierenvrienden over de 
hele wereld maken we een verschil! 

de oceaan schoon

Veel mensen denken hun 
kat goed te kennen, maar 
kennen ze hun geliefde 
huisdier wel écht? 

 App

Ben je binnenkort jarig, ga je trouwen, 
of vier je gewoon een feestje en weet je 
niet wat je als cadeautje wilt? 
Geef extra betekenis aan je feest door 
samen een bijdrage te leveren aan het 
welzijn van dieren over de hele 
wereld. Vraag onze donatiebox aan 
via worldanimalprotection.nl/
vraag-een-donatiebox-aan
of info@worldanimalprotection.nl 
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Lopend door de straten van Freetown 
in Sierra Leone kijkt hij constant om zich 
heen. Komt er iemand achter hem aan? 
En waar kan hij iets te eten vinden? Zijn 
maag rammelt al dagen. Vaak durft hij 
pas ’s avonds de straat op, want anders 
loopt hij gevaar. Overdag slaapt hij 
vaak, meestal onder een auto, want 
daar is het tenminste veilig. Hij heeft al 
eerder gezien hoe vriendjes achterna 
werden gezeten en nooit meer terug-
kwamen. Soms zijn mensen aardig tegen 
hem en geven ze hem wat te eten. Soms 
zijn ze boos of juist heel erg bang. Hij 
snapt het niet zo goed; waaróm zijn ze 
zo bang? Hij zal ze nooit iets aandoen. 
Sommige van zijn hondenvrienden zijn 
doodgegaan doordat ze ziek werden. 
Ze werden opeens heel agressief of 

Hondsdolheid groots aanpakken
Veel honden zwerven in Azië en Afrika over straat. Ze hebben geen baas, of 
hun eigenaar laat ze gewoon vrij rondlopen. Overal ligt gevaar op de loer; 
het gevolg van hondsdolheid.

konden niet meer goed eten en ging het 
van kwaad tot erger. 
Deze vragen illustreren wat een hond 
in een land in Azië of Afrika dagelijks 
doormaakt, als gevolg van hondsdol-
heid. Hondsdolheid is een virusinfectie 
van de hersenen die voor honden altijd 
een dodelijk gevolg heeft. Wist je dat 
99 procent van alle hondsdolheidgeval-
len wordt veroorzaakt door een honden-
beet? Maar ook andere dieren, zoals 
vleermuizen, katten en vossen, kunnen 
het virus overdragen. 

Als je gebeten wordt door een hond met 
hondsdolheid kun je, als er snel behan-
deling plaatsvindt, beter worden. Toch 
overlijden jaarlijks wereldwijd 59.000 
mensen door deze ziekte. Inwoners van

Laten we 
samen een 
einde maken 
aan 
hondsdolheid.
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Online collecteren
Hoeveel vaccinaties haal jij samen met je vrienden, familie of 
collega’s op tijdens onze online collecteweek van 21 t/m 28 
september? Maak je eigen collectebus aan via worldanimalprotection.nl/collecte 
en deel deze via social media, e-mail of WhatsApp. 
Op 28 september, Wereld Rabiës Dag, maken we de eindstand bekend. 

Hondenkunst
Illustratrice en prentenboekenmaak-
ster Yoko Heiligers is een echte 
dierenvriend. Ze geeft dieren dan 
ook graag de hoofdrol in haar 
tekeningen. Speciaal voor onze 
hondencampagne maakte ze een 
kunstwerk over hondenproblema-
tiek. Je vindt ‘m op een uitneembare 
poster in dit magazine. Leuk om 
in te lijsten, op te hangen of als 
cadeautje weg te geven… Hartelijk 
dank Yoko, voor je prachtige kunst-
werk! yokoheiligers.nl 

dorpjes waar veel honden op straat leven, 
zijn daarom heel bang voor ze. Grote 
aantallen honden overlijden aan de ziekte, 
maar ook worden veel honden – ziek of 
gezond – in deze landen vaak uit angst 
massaal afgemaakt. Ze worden vergiftigd, 
met stenen bekogeld of doodgeslagen… 
Elke minuut worden wereldwijd zo’n twintig 
honden gedood vanwege hondsdolheid 
of door andere conflicten met mensen.

De enige manier om het lijden van dieren 
en mensen door hondsdolheid voorgoed 
te stoppen, is door de honden juist te hel-
pen. Daarom werken wij al jaren aan het 
beperken van de hondenpopulatie – en 
zijn we in Nederland een campagne 
begonnen om meer aandacht te vragen 
voor dit probleem. De ziekte bestaat al 
duizenden jaren, maar het is mogelijk om 
in de komende twaalf jaar de door honden 
veroorzaakte hondsdolheid de wereld uit 
te krijgen! Door de viervoeters massaal 
te vaccineren, registreren, steriliseren en 
voorlichting te geven aan hun baasjes en 
andere inwoners, kunnen we honden én 
mensen beschermen tegen een pijnlijke 
dood.

Sinds het begin van ons werk voor honden 
hebben we al een miljoen vaccinaties 
gezet. Maar, om echt een einde te kunnen 
maken aan hondsdolheid willen we per 
2020 samen met organisaties over de 
hele wereld zo'n 15 miljoen honden 
hebben geholpen. 

Help je mee via worldanimalprotection.nl/
hond? Vaccineer voor € 3,- een hond 
tegen hondsdolheid en bescherm daar-
mee zowel dier als mens. 

Jaarlijks 
overlijden 

59.000
mensen aan
hondsdolheid!
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Mijd 
entertainment 
met wilde 
dieren in 
welke vorm 
dan ook. 

Op het eiland zijn talloze toeristische 
dierenattracties te bezoeken: van parken 
met olifanten tot tijgers, dolfijnen en 
civetkatten. Uit ons rapport Wildlife 
Abusement Parks, waarvoor we under-
cover 26 parken onderzochten, blijkt dat 
geen enkel park voldoet aan ook maar 
de laagst mogelijke dierenwelzijnseisen.
In de parken worden wilde dieren 
ingezet voor circusshows, olifantenritten, 
zwemmen met dolfijnen en het maken 
van selfies met orang-oetans. 

Ongekende misstanden
We onderzochten al eerder het welzijn 
van dieren in de toeristische sector, met 
veelal verontrustende resultaten, maar 
de misstanden op Bali zijn ongekend. In 
andere landen was er altijd wel een plek 
met entertainment waar het dierenwelzijn 
redelijk of goed was. Maar op Bali is er 
niet één. 
Veel toeristisch vermaak lijkt op het 
eerste oog onschuldig. Maar achter de 
schermen gaat groot dierenleed schuil. 

Bali: ware hel voor dieren
Het Indonesische eiland Bali is een paradijs 

voor vakantiegangers. Jaarlijks bezoeken meer 
dan honderdduizend Nederlanders Bali om te 
genieten van zon, zee en strand. Helaas is het 

er niet voor iedereen zo fijn vertoeven. Voor ruim 
1.500 wilde dieren is het een ware hel. 

Zo worden dieren al op jonge leeftijd bij 
hun moeder weggehaald en op grove 
wijze mishandeld om ze ‘geschikt’ te 
maken voor de toeristische uitstapjes. 
Ook de dagelijkse leefomstandighe-
den op Bali zijn gruwelijk voor dieren. 
Onderzoekers troffen dolfijnen in veel te 
krappe zwembaden. Bij sommige dolfij-
nen waren zelfs de tanden verwijderd, 
zodat ze geen zwemmende toeristen 
kunnen verwonden. Olifanten lopen er 
dagenlang in de brandende zon – 
zonder water, en orang-oetans hebben 
geen enkele bewegingsvrijheid bij het 
maken van toeristen-selfies. En dat alle-
maal dag in, dag uit.

Vermijd alle soorten entertainment
Samen met jou vragen we reisorganisa-
ties om geen entertainment met wilde 
dieren meer aan te bieden. Ook roepen 
we toeristen op om vermaak met wilde 
dieren, zoals op Bali, te mijden. Kijk 
vooral niet naar eventuele mooie of 
goede beoordelingen op internet. Als 
je op een wild dier kunt rijden, ermee 
mag knuffelen of er een selfie mee kunt 
maken, dan kun je er zeker van zijn dat 
je bijdraagt aan dierenleed.
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Dit voorjaar riepen we drie grote Nederlandse banken op om te stoppen met 
het investeren in dierenleed. We vroegen supporters om hun stem te laten horen 
en de eerste voorzichtige resultaten zijn al geboekt!  

Rabobank, ING en ABN AMRO steken 
miljarden euro’s in dieronvriendelijke kippen- 
en varkensindustrie, zo bleek uit het rapport 
dat we als onderdeel van de Eerlijke 
Bankwijzer eind februari publiceerden. 
Met name in de Verenigde Staten – waar 
dierenwelzijnswetgeving vaak ontbreekt 
– pompen Nederlandse banken grote 
geldbedragen in de plofkipindustrie. De 
gevolgen zijn enorm. In de eerste plaats 
natuurlijk voor de varkens en kippen, maar 
ook de lokale bevolking en de dieren in het 
wild ondervinden problemen door de vervui-
ling die plofkipschuren met zich meebrengen. 

Samen met meer dan 35.000 supporters 
maakten we een vuist. We lieten de banken 
weten: ‘Dit PIG ik niet!’ Een krachtig signaal 
aan de banken dat dierenwelzijn echt 
serieus moet worden genomen. Eind april 
konden we de eerste stap in de goede rich-
ting verwelkomen. Rabobank scherpte zijn 
dierenwelzijnsbeleid aan, wat onder meer 
betekent dat zij hun eigen klanten 
– bedrijven waarin zij investeren – vragen
om voor 2025 over te stappen naar 
kooivrije huisvesting voor legkippen en 

Dierenwelzijn in beleid FMO

Dit PIG ik niet!

Massaal signaal aan banken: 
stop het financieren van dierenleed!

groepshuisvesting voor zeugen. Goed 
nieuws, al is het nieuwe beleid minder 
ambitieus als het gaat over het afstappen 
van de plofkip. Dankzij steun van betrok-
ken dierenvrienden zoals jij, boeken we 
dus vooruitgang, maar er blijft nog een 
lange weg te gaan. 

Op aandringen van World Animal Protection heeft de Nederlandse ontwikke-
lingsbank FMO ook een dierenwelzijnsbeleid gemaakt. De bank is goed voor 
investeringen ter waarde van zo’n tien miljard euro, die onder meer worden 
gestoken in vlees- en zuivelproductie in Oost-Europa, Afrika en Azië. Dirk-Jan 
Verdonk, hoofd programma’s World Animal Protection Nederland: ‘Het was 
de hoogste tijd dat FMO serieus werk van dierenwelzijn ging maken, dus we 
zijn blij dat dit beleid er nu ligt. Tegelijkertijd missen we daarin ambitie als het 
aankomt op dierenwelzijnsstandaarden. We blijven het dus kritisch volgen.’  
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Elk jaar geeft het Clusius College Alkmaar leerlingen van de 
mbo-opleiding Dierverzorging de opdracht om hun eigen 
mini-onderneming op te zetten en producten te verkopen. 
De opbrengst moet naar een goed doel gaan. Dankzij 
Angelina van Duinhoven (20) en al haar klasgenoten ging 
er dit jaar een mooi bedrag naar World Animal Protection.

De leerlingen van klas 15DV4B kregen de 
opdracht om een eigen onderneming uit 
te denken; een product verzinnen, maken 
en verkopen, zo vertelt Angelina. Het ene 
groepje verkocht pakketjes met honden-, 
konijnen- en kattenvoer en -speeltjes, een 
ander maakte stenen cactusjes en weer een 
ander verkocht zeep. Angelina: ‘Mijn groep-
je verkocht een soort housewarmingpakket 
met een mok, een gekleurd glas, een kaars 
en een bruisbal.’ De leerlingen verkochten 
de spullen op een markt van de opleiding en 
aan vrienden en familie. 

Waar de opbrengst naartoe zou gaan, 
werd gezamenlijk door de klas bepaald. 
‘Elk groepje moest zelf een goed doel 
kiezen, daarover presenteren en uiteindelijk 
werd gezamenlijk door de klas besloten 
naar welke organisatie de opbrengst zou 
gaan.’ Het groepje van Angelina koos 
World Animal Protection. ‘We waren 
eigenlijk verbaasd hoeveel jullie doen voor 
dieren en mensen over de hele wereld. 
Als studenten Dierverzorging waren we 

Wil jij ook een eigen actie opzetten voor bijvoorbeeld je verjaardag, een jubileum of 
iets anders? Kijk op worldanimalprotection.nl/organiseer-je-eigen-inzamelingsactie 

Bedankt Angelina, en klas 15DV4B, dat jullie op 
deze manier je steentje wilden bijdragen aan 
het redden en beschermen van dieren. 
Fantastisch werk en een heel mooi bedrag! 

meteen enthousiast.’ World Animal Protec-
tion werd in de klas gekozen als winnaar, 
en dus ging de gehele opbrengst van de 
klas naar de bescherming van dieren over 
de hele wereld. Onlangs gingen we dan 
ook bij de klas op bezoek, waar we een 
cheque van maar liefst vijfhonderd euro in 
ontvangst mochten nemen. 

Natuurlijk is Angelina zelf ook dol op die-
ren: ‘Ik heb veel bewondering voor dieren 
en vind het belangrijk dat dieren behandeld 
worden zoals ze verdienen. Ze worden 
veel te vaak als gebruiksvoorwerp gezien, 
en niet als levende wezens. Terwijl het 
natuurlijke gedrag van dieren een van de 
meest interessante dingen is.’ 

Inspirerende supporter: Clusius College Alkmaar  

Kom in actie en 
zet ook je eigen 

actie op 
voor dieren!


