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Kerst en kooien
We gaan richting het einde 
van het jaar: de kerstversiering 
wordt van zolder gehaald 
en we bedenken alvast van 
welke gerechten we tijdens het 
kerstdiner gaan smullen. Op 
het menu bij ons natuurlijk geen 
rollade of ‘Flappie’. In deze 

periode geven we juist extra aandacht aan dieren die voor hun vlees 
worden gehouden – vaak onder erbarmelijke omstandigheden. 

Neem bijvoorbeeld konijnen. Wist u dat in Nederland 
nog altijd zo’n 10.000 konijnen hun leven lang in 
sombere draadgazen kooien worden gehouden? 
Bij de vee-industrie denkt men voornamelijk aan 
de megastallen met plofkippen; niet aan de gebouwen die zijn 
volgepropt met kooien waar dieren in vastzitten. Toch is dat ook 
voor dieren in Nederland nog steeds de realiteit. Zeugen, konijnen 
en kippen die achter de tralies zitten. 

En niet alleen in Nederland gebeurt dit, maar in heel Europa 
– op grote schaal. We willen dit beëindigen. Het in kooien 
houden van dieren is enorm dieronvriendelijk. Ze hebben amper 
bewegingsvrijheid en sociale dieren kunnen geen goede interactie 
hebben met soortgenoten. Aan het in kooien gevangenhouden van 
dieren moet daarom een einde komen. Voor economisch gewin 
en om aan de vraag naar dierlijke producten te kunnen voldoen, is 
er een tijd geweest waarin we als maatschappij dieren massaal in 
hokjes hebben gestopt. Laten we de generatie zijn die de dieren uit 
de kooien bevrijdt, want… dat kan!

Daarvoor moeten we als Europeanen samen optrekken. Met 
inwoners en organisaties van over heel het continent, waaronder 
Compassion in World Farming, Varkens in Nood, Wakker Dier 
en nog vele andere, kunnen we dit bereiken. We starten een 
burgerinitiatief: Stop de kooien. Het burgerinitiatief is dé manier om 
dit onderwerp op de agenda van de Europese Commissie te krijgen. 
Daarvoor moeten we binnen een jaar in heel Europa een miljoen 
handtekeningen verzamelen. Ik zet de mijne alvast. Tekent u ook op 
worldanimalprotection.nl/stop-de-kooien?  

Hopelijk kunnen we dan in het nieuwe jaar proosten op een van de 
grootste gezamenlijke successen voor dieren in de veehouderij!

Pascal de Smit,
Directeur World Animal Protection Nederland

PAG 2 - KERST EN KOOIEN

2

Colofon

World Animal Protection  
Nederland 
Louis Couperusplein 2III  
2514 HP Den Haag  
telefoon 0882680000  
info@worldanimalprotection.nl
worldanimalprotection.nl 

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.

Volg ons op
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mailto:info@worldanimalprotection.nl
mailto:info@worldanimalprotection.nl
http://www.worldanimalprotection.nl
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Om dit zo goedkoop 
mogelijk te doen, komt 
het welzijn van die 
dieren vaak ernstig in 
de knel. Bovendien 
heeft vleesproductie 
grote gevolgen voor 
natuur en klimaat, om 
over de gezondheids-
risico’s nog maar te 
zwijgen. Er zijn dus goede redenen 
om met vlees te minderen of er zelfs 
helemaal mee te stoppen. Wie zich 
daartoe wil laten inspireren, leest het 
boek Stoppen met vlees, van documen-
tairemaker en coach Robert Bridgeman. 
Als fervent vleesliefhebber maakte hij de 
overstap naar vegetarisme. In dit toe-
gankelijk en vlot geschreven boek doet 
Bridgeman verslag van zijn onderzoek 
naar de productie en consumptie van 
vlees en laat hij zien welke voordelen 
een vegetarisch leven te bieden heeft. 
Stoppen met vlees, Robert Bridgeman, uit-
geverij Nieuw Amsterdam, ISBN 978 90 
468 2357 6, € 17,99 (e-book € 10,99). 

Leestip

Het is een waarheid als een koe: 
voor vlees moet je dieren slachten. 
En dieren fokken en dieren houden.

Hondenvrienden kwamen massaal in actie tegen 
hondsdolheid tijdens Nationale Hondendag. 

Een greep uit de lieve foto’s die werden gepost op social 
media. Misschien zit die van jou er ook wel tussen?

Stoppen met vlees

Volg ons ook via Instagram:  worldanimalprotectionnl, Facebook:  WorldAnimalProtectionNederland en 
Twitter:  @Dierbeschermers en blijf zo op de hoogte van het dierennieuws.

Anne-Marie Fokkens
Thijs Willekes

Caroline Voorbergen

Rene van Baaren

Of je nu je leven, inboedel, reis, aansprakelijkheid, rechts-
bijstand of zorgkosten verzekert, niemand kan zónder ver-
zekeraars. Maar heb je er weleens bij stilgestaan dat die 
verzekeraars het geld dat ze innen beleggen – en dat die 
beleggingen ook dierenleed kunnen veroorzaken? Misschien 
beleggen ze wel in plofkipfabrieken of bontproductie. Of in 
andere misstanden, zoals mensenrechtenschendingen, kinder-
arbeid en milieuvervuiling.

Om zulke onverantwoorde beleggingen te voorkomen, is 
afgelopen zomer een convenant (overeenkomst) afgeslo-
ten met verzekeraars. Samen met andere goede doelen 
zoals Amnesty, Save the Children en Natuur & Milieu 
hebben wij daar intensief met ze over onderhandeld.

Dat betekent dat we de komende jaren samenwerken met 
verzekeraars om hun beleggingsbeleid diervriendelijker 
te maken. Werk van de lange adem, maar de impact kan 
heel groot zijn. Mocht je in de tussentijd willen weten hoe 
diervriendelijk jouw verzekeraar is, kijk dan op: 
www.eerlijkeverzekeringswijzer.nl

Samen met verzekeraars aan 
de slag voor beter dierenwelzijn

Honden      k(l)iek

http://www.eerlijkeverzekeringswijzer.nl
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Op naar 
1 miljoen 
hand-
tekeningen!

Massaal opgesloten in kooien
Binnen de Europese Unie zijn in het ver-
leden stappen gezet om via wetgeving 
het welzijn van dieren in de vee-industrie 
te verbeteren. Zo is er een verbod op 
de kale legbatterij voor leghennen en 
mogen moedervarkens niet meer hun 
hele leven in kooien worden opgesloten. 
Helaas is er ook nog veel mis – en is er 
de afgelopen jaren bij beleidsmakers 
geen bereidheid geweest daar wat aan 
te doen. 

Leghennen mogen nog steeds in 
kooien worden gehouden, die heten 
te zijn ‘verrijkt’ – maar in de praktijk 
stelt die verrijking weinig voor. Vele 
miljoenen konijnen zitten hun hele leven 
opgepropt in draadgazen kooien. 
Eenden en ganzen die voor foie gras 
worden gehouden slijten de laatste 
weken van hun leven in kooien (en 
worden bovendien gedwangvoederd). 
En wat te denken van kwartels? Hun 
eitjes mogen dan een delicatesse zijn, 
voor de dieren bestaat geen enkele 
specifieke regelgeving – wat betekent 
dat ze in legbatterijen opgesloten zitten. 
Zelfs de moedervarkens staan nog 
een groot deel van hun leven in kooien 
waarin ze letterlijk hun kont niet kunnen 
keren, tot wel vijf maanden per jaar (in 
Nederland: 2,5 maand).   

Teken ook; stop de kooien!
Een leven in een krappe kooi, in je eentje of opgepropt met 
soortgenoten… kun je het je voorstellen? Is dat überhaupt 
wel een leven? Toch is het jaarlijks de realiteit voor meer 
dan 360 miljoen dieren in de Europese vee-industrie. 
Samen met meer dan honderd collega-organisaties in 
de EU zijn we een officieel Europees burgerinitiatief 
begonnen om hier een eind aan te maken. Ons motto: 
End the Cage Age – of, in het Nederlands, Stop de 
kooien. Doe ook mee; we hebben je stem hard nodig!

Burgerinitiatief: een miljoen 
handtekeningen. Ook die van jou?
Dat moet veranderen en dat kán veran-
deren, dankzij een officieel Europees 
burgerinitiatief. Als we binnen een jaar 
meer dan een miljoen handtekeningen 
van bezorgde burgers verzamelen, is 
de Europese Commissie verplicht zich 
te beraden op maatregelen. En als we 
dan bovendien steun van het nieuwe 
Europese Parlement hebben – de verkie-
zingen voor Europa zijn in mei 2019 – 
moet het lukken om wetgeving in de EU 
te verbeteren. 
Een miljoen handtekeningen met een 
deadline voor september 2019. Waar-
van overheden controleren of de hand-
tekeningen inderdaad afkomstig zijn van 
EU-burgers ouder dan 18 jaar. Halen 
we 999.999 handtekeningen op, dan 
is dat niet genoeg. Elke handtekening 
telt dus! Jouw handtekening ook. Ga 
daarom vandaag nog naar worldanimal-
protection.nl/stop-de-kooien en teken het 
burgerinitiatief! Of gebruik het formulier 
in dit magazine.  

Heb je getekend? 
Heel veel dank. Vraag je ook je familie, vrienden en 
collega’s jouw goede voorbeeld te volgen? 

http://www.worldanimalprotection.nl/stop-de-kooien
http://www.worldanimalprotection.nl/stop-de-kooien
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Lancering Stop de kooien in Nederland

Op 9 oktober lanceerden we het Europees burgerinitiatief Stop de 
kooien in Nederland. In het Amsterdamse Westerpark onthulde 
actrice Miryanna van Reeden een beeld van een reusachtig 
varken, gemaakt door kunstenares Jantien Mook. 

Het beeld, met de titel ‘Ode aan het varken’ verbeeldt de sprong 
naar vrijheid. Het is het komende jaar op verschillende plaatsen te 
bewonderen – en bij elke nieuwe halte, vragen we weer aandacht 
voor het burgerinitiatief. 

Het beeld is een gezamenlijk initiatief van World Animal Protection, 
CIWF, Varkens in Nood en Partij voor de Dieren. 

Ode aan het 
varken
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Visbedrijven tegen 
spookvistuig
Spookvistuig (rondzwervend 

achtergelaten vistuig) vormt een 

groeiend probleem voor mens en 

dier. Met het Global Ghost Gear 

Initiative roepen we visbedrijven 

op om hun vistuig te labelen en 

vragen we overheden om strenger 

op te treden tegen het dumpen 

van visgerei. Samen maken we de 

oceanen schoner en voorkomen 

we het leed van zeedieren.

Successen 2018
Transitie naar 
olifantvriendelijk park

Happy Elephant Care Valley in 

Chiang Mai ondergaat in 2018 

een transitie om volledig olifant-

vriendelijk te worden. Het park ver-

biedt na zijn heropening in 2019 

al het contact tussen toeristen en 

olifanten. De olifanten zijn vervol-

gens alleen te bewonderen van 

een veilige afstand.

Vietnamese galberen bevrijdIn de zomer van 2018 hebben we vijf Aziatische beren gered van een gruwelijk bestaan op een berengal-boerderij. Ze mogen nu voorgoed genieten van een vrij bestaan in berenreservaat Tam Dao. De vrijlating van deze beren is een stap dichter bij het einde van de berengalindustrie!

Voor een prikkie
2018 stond deels in het teken van 

hondsdolheid, een ziekte die jaarlijks 

bijna 60.000 mensen- en miljoenen 

hondenslachtoffers maakt. Ons doel 

is om hondsdolheid bij honden te 

voorkomen om de ziekte zo de wereld 

uit te helpen. Samen met jou en alle 

andere supporters hebben we meer 

dan 60.000 vaccinaties opgehaald!

#DitPIGikniet! 
Jaarlijks worden er miljarden 

euro’s gepompt in dieronvrien-
delijke vee-industrie; daar moet 

een einde aan komen. In het 
voorjaar van 2018 riepen we 

samen met 35.000 dierenvrien-
den de Nederlandse banken op 
om te stoppen met het investeren 

in dierenleed. 

Dieren in nood
In 2018 waren we aanwezig 
in Costa Rica, Guatemala, 
Mongolië en op Sulawesi om 
dieren die daar getroffen waren 
door natuurrampen en extreme 
weersomstandigheden te voor-
zien van voedsel, onderdak en 
medische hulp. In de afgelopen 
vijftig jaar hebben we samen met 
jou al meer dan zeven miljoen 
dieren in nood geholpen! 
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De twee lippenberen Rangila (19) en 
Sridevi (17) werden hun leven lang 
gedwongen om te dansen ter vermaak 
van mensen. Tot eind 2017: met behulp 
van gps-tracking werden de beren 
gelokaliseerd in het Nepalese Iharbari. 
Een reddingsactie werd op touw gezet 
en samen met het Jane Goodall Instituut 
in Nepal en de Nepalese politie, konden 
we de beren bevrijden. Het tweetal werd 
tijdelijk opgevangen in het Parsa National 
Park, waarna ze na korte tijd naar een 
andere opvang gebracht zouden worden. 

Overvolle dierentuin
Het liep anders: ondanks gemaakte 
afspraken werden de beren – zonder ons 
in te lichten – na akkoord van autoriteiten 
naar de dieronvriendelijke Jawalakhel 
Zoo gebracht. Een overvolle dierentuin 
waar dieren in slechte omstandigheden 

Rangila en Sridevi: 

Dieren redden en beschermen 
gaat niet altijd over rozen. 

Zo kreeg de reddingsactie van 
de twee laatste dansberen 

in Nepal, een nare wending 
toen de beren in het geheim 
naar een dieronvriendelijke 

dierentuin werden gebracht… 

leven. Maandenlang waren we in contact 
met de Nepalese autoriteiten, om de 
beren daaruit te halen, maar verschillende 
pogingen liepen op niets uit. 

Het zag er somber uit en tot ons grote 
verdriet, overleed Sridevi in maart in de 
Jawalakhel Zoo. Wildlife-expert Neil 
D’Cruz vertelt daarover: ‘We waren diep 
geschokt en vinden het verschrikkelijk 
dat Sridevi overleed. Het doel van de 
reddingsactie was om haar rust te bieden; 
een leven zonder wreedheid en opslui-
ting. Haar welzijn was onze prioriteit.’ 
Ondanks deze tragische wending, zetten 
we door om Rangila alsnog een beter 
leven te kunnen geven.

Berenopvang
Na maandenlang druk zetten op de 
Nepalese autoriteiten, kregen we in juni 
eindelijk officieel toestemming van de 
Nepalese overheid om Rangila over 
te plaatsen naar een berenopvang in 
India. En eindelijk, op 13 juli kwam 
Rangila na een 30-urige reis aan in de 
gespecialiseerde berenopvang in India. 
Hoe het kon gebeuren dat de twee beren 
in het geheim naar de dierentuin werden 
gebracht, blijft een raadsel. Rangila 
is kranig en verandert in de opvang 
van Wildlife SOS langzaam weer van 
dansbeer naar echte beer, vrij van angst 
en stress. 

Bitterzoete

Een leven als 
dansbeer, 
is geen leven 
voor een beer

redding
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Eind september vond de Dam tot Damloop plaats, een jaarlijks terugkerende 
hardloopwedstrijd, van Amsterdam naar Zaandam. Sportievelingen kunnen 
ervoor kiezen om met hun deelname geld op te halen voor het goede doel. 

 Joke Betlem besloot dit jaar om voor World 
Animal Protection de 10 Engelse Mijl (on-
geveer 16 kilometer) te lopen. Het was de 
vijfde keer dat Joke deelnam aan de Dam 
tot Damloop en ieder jaar haalt ze hierbij 
geld op voor een goed doel. 

Joke: ‘Sinds een aantal jaar doe ik met 
plezier aan hardlopen. Mijn eerste Dam tot 
Damloop liep ik in hetzelfde jaar dat ik be-
gon. Als je regelmatig traint, dan is het niet 
moeilijk om een basisconditie op te bouwen. 
Ik vind het heel leuk om mee te doen aan 
hardloopwedstrijden en om op die manier 
een goed doel te steunen. Sinds ongeveer 
één jaar ben ik donateur bij World Animal 
Protection en het leek me mooi om op deze 
manier iets extra’s te doen.’

Het slechte weer tijdens de loop, kon voor 
Joke de pret niet drukken. Ze vertelt dat ze 
tijdens eerdere edities wel eens heeft mee-
gemaakt dat de temperaturen juist extreem 
hoog opliepen. Daardoor kwamen er regel-
matig ambulances om mensen op te vangen 
die van de hitte onwel waren geworden. 

‘Dankzij de regen was dit eigenlijk een vrij 
rustige editie. Het betekende helaas ook dat 
er minder toeschouwers waren dan normaal 

Joke, enorm bedankt 
voor je betrokkenheid 
bij dierenwelzijn! 

en het was natuurlijk erg koud. Daardoor 
ben ik achteraf wel een beetje ziek gewor-
den, haha! Wel heb ik de loop dit jaar in 
één uur en 32 minuten uitgelopen. Dat is 
voor mij een persoonlijk record.’

Aan het einde van een regenachtige maar 
indrukwekkende loop, heeft Joke een 
bedrag van ongeveer € 60 weten op te 
halen voor de dieren. 

Inspirerende supporter Joke Betlem
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Dieren redden en beschermen is een gezamenlijk doel. Zonder financiële 
bijdragen van supporters is het onmogelijk om dierenlevens te verbeteren. 
Maar wist je dat er nog meer (eenvoudige) manieren zijn om te helpen? 
Ga online collecteren, doneer je oude mobiel, teken een petitie of ga 
online shoppen en geef – gratis – een deel van je uitgaven via Helpfreely. 

    Kijk voor meer info op worldanimalprotection.nl/doe-mee

Doe mee – het is heel makkelijk!

Organiseer ook 
je eigen actie 
en help mee 

dierenlevens te 
verbeteren! 

http://www.worldanimalprotection.nl/doe-mee
http://www.worldanimalprotection.nl/doe-mee



