
Werelddier
Lente 2019 • Nummer 119

  Handtekeningen tegen kooien     Uitbreiding berenopvang

Nieuw thuis 
voor olifanten

Huiskamer 
of jungle? 

H E T  M A G A Z I N E  V O O R  D I E R E N B E S C H E R M E R S

 worldanimalprotection.nl



2 WORLD ANIMAL PROTECTION  | LENTE 2019

De papegaai van de groenteboer
Goudvissen, parkieten en een papegaai. Dat zijn de dieren 
die vroeger bij ons thuis een plekje in de huiskamer hadden. 
De goudvis won ik ooit op een kermis, na het ‘eendjes vissen’ 
bij een kraampje. Ik noemde hem Abraham – net als de twee 
goudvissen die na Abraham-de-eerste in mijn vissenkom eindigden. 
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Papier van
verantwoorde herkomst

Ook in mijn omgeving was het houden van 
exotische dieren iets normaals. Een oom had 
een papegaai, en een ander een terrarium 
met steeds weer een ander bijzonder beest. 
Als het leuke van het nieuwe dier eraf was, 
verruilde hij het voor een ander. De groente-
boer, die toen nog aan huis kwam, had een 
grijze roodstaartpapegaai. Als de groente-
boer met vakantie ging, mocht de vogel bij 
ons logeren. Een vogel, helemaal grijs en met 
een rode staart, die vanuit zijn kooitje vrolijk 
een eind weg kwetterde.

Ik weet inmiddels dat deze dieren niet in 
een huiskamer thuishoren en dat het vreemd 
is waar wij mensen dieren allemaal voor 
gebruiken. Olifanten voor olifantenritten, 
jaguars die worden gestroopt om te kunnen 
verwerken tot traditionele Aziatische ‘medi-
cijnen’, dolfijnen in bassins zodat we ze van 
dichtbij kunnen bekijken en papegaaien die 

uit het wild worden gehaald waarna 
ze in een kooi in een huiskamer 
belanden. De vraag naar exotische 
dieren als huisdier is groeiende. Van 
otters tot egels en van slangen tot de 
bedreigde grijze roodstaartpapegaai. 
Wilde dieren – zo vrij als een vogel – 
die worden gevangen door mensen 
om ze in een kooitje te kunnen stop-
pen – om ze te kunnen ‘hebben’.

Een grijze roodstaartpapegaai – of 
ander wild dier – is niet mooi in een kooitje. Pa
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Het dier is pas echt mooi als het vrij in de 
natuur leeft. Eens te meer heb ik dat gezien. 
Zo was het heel bijzonder om olifanten in het 
wild te zien in Thailand, leeuwen in Afrika en 
een varaan in Maleisië. Pas als een dier vrij in 
de natuur loopt, vliegt of zwemt, zie je hoe het 
dier écht is. 

De groeiende vraag naar wilde dieren als 
huisdier, is daar een grote bedreiging voor. 
Dieren die al met uitsterven worden bedreigd, 
worden met grote aantallen tegelijk uit het 
wild gehaald om als huisdier te eindigen. 
Tot wel 66 procent van de grijze roodstaart-
papegaaien die uit het wild worden gehaald 
om die reden, overlijdt tussen vangst en ver-
koop. Ook in de huiskamer gaan veel dieren 
dood, bijvoorbeeld omdat ze zeer specifieke 
zorg of leefomstandigheden nodig hebben.

We zien het als onze missie om ervoor te 
zorgen dat wilde dieren hun leven in vrijheid 
kunnen doorbrengen. Daarom zetten we ons 
dit jaar extra in voor exotische dieren die hun 
leven slijten in een kooitje. Gezelschap van 
een hond of kat is natuurlijk erg gezellig. Maar 
wilde dieren? Die horen in het wild. 

Ik ben benieuwd hoe u hierover denkt en 
hoor graag van u via:
pascaldesmit@worldanimalprotection.nl 

Pascal de Smit, 
directeur World Animal Protection
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Iets moois aan de muur en tegelijk dieren 
beschermen? 
Dat kan door het kopen van een poster van Zoo&Me. 
Mathijs Schlepers en Jaron van der Laar besloten in actie te 
komen voor dieren. Ze vonden dat er veel te vaak beelden 
van dieren worden gebruikt waar winst op wordt gemaakt, 
terwijl de dieren daar zélf niets aan hebben. En dus beslo-
ten ze unieke designs te maken, waarvan een deel naar het 
goede doel gaat. Het resultaat? Pareltjes voor aan de muur 
en een mooi bedrag voor dieren. Per poster gaat er € 5,- 
naar het goede doel. zoo-and-me.nl 

Dieren aan de muur

In het Keniaanse Marsabit County veroorzaakte 
vergiftigd drinkwater grote problemen voor 
dieren. 114 kamelen, 70 geiten en 6 koeien 
overleden. Veel kameelkalfjes en geitjes bleven 
zonder moeder achter. Ons noodhulpteam 
reisde daarom af naar Kenia om ze van melk 
te voorzien. Hiermee kunnen ze drie maanden 
vooruit.

   Bijzonder fotomoment

De Amerikaanse documentaireserie DOGS 
is een must see voor hondenfans. Zes intieme 
verhalen van over de hele wereld laten je zien 
hoe honden – van asieldieren tot trouwe met-
gezellen – het beste in ons naar boven halen 
en hoe een blijvende emotionele band wordt 
opgebouwd tussen mens en dier, ongeacht de 
omstandigheden. Dogs, 2018, Netflix.

Voordelig schenken
Met een periodieke schenking kun je meer dieren helpen, zonder dat het je 
extra geld kost. Je profiteert namelijk van belastingvoordeel omdat het volledig 
aftrekbaar is. Meer weten? Ga naar worldanimalprotection.nl, mail naar 
info@worldanimalprotection.nl of neem contact op via 088 - 26 80 000. 

Trouwe honden

Social Spotlight

Netflix-tip

Het verdriet over de dood van een gelief-
de hond, kat of ander dier met wie je je 
leven hebt gedeeld, is onmetelijk groot. 
Mensen die niet zo’n band met een dier 
kennen, hebben daar vaak weinig benul van. 

Over dit grote verdriet en het gebrek aan begrip 
daarvoor gaat het boek Dan neem je toch gewoon 
een nieuwe van Antoinnette Scheulderman. Ze 
interviewt bekende Nederlanders over hun innige 
band met hun dier – en 
de rouw die volgde op 
hun dood. Ze gaat te 
rade bij deskundigen. 
En ze vertelt mooi over 
haar eigen ervaring met 
haar hond Bubbels. Het 
levert een prachtig boek 
op: ontroerend, aangrij-
pend, herkenbaar en 
soms hilarisch. 
  
Dan neem je toch gewoon een nieuwe. 
Over mens en dier, leven en dood, 
Antoinnette Scheulderman, Uitgeverij Lebowski, 
ISBN 978 90 488 4455 5.  € 21,99

'Dan neem je toch 
gewoon een nieuwe'

Leestip

Volg ons ook via Instagram:  worldanimalprotectionnl, Facebook: 
 WorldAnimalProtectionNederland en Twitter:  @Dierbeschermers

Elke editie rake reacties van dierenvrienden via onze social media-kanalen. 

Sanne: Mijn hart breekt gewoon 
als ik dit zie 

Gerda: Waar halen mensen toch het 
recht vandaan om zoiets te doen en te 
willen! Kan dan niemand iets doen om 
ze te helpen????

Deborah: Mijn konijn zag dat en kon 
het niet geloven! "Mams, zij leven niet 
in vrijheid!" "Nee, Sammy, niet alle 
konijnen hebben jouw geluk!"

Het bericht: Bijna alle konijnen in de Europese vee-industrie zitten opgesloten in 
kale draadgazen kooien. Deze kooien zijn zo overvol dat elk konijn minder dan een 
A4'tje ruimte heeft.  Teken het officiële burgerinitiatief en vraag de Europese 
Commissie om een verbod op kooien. Dank je wel! #StopdeKooien

        Reacties:
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Kun je uitleggen wat een exotisch 
huisdier is? 
‘Een exotisch huisdier is een wild dier dat 
van oorsprong niet voorkomt in Nederland 
en niet is gedomesticeerd. Deze dieren 
hebben zich niet aangepast aan de mens. 
Zo zijn honden en katten gedomesticeerde 
dieren die iedereen goed als huisdier kan 
houden, maar horen bijvoorbeeld grijze 
roodstaartpapegaaien, otters, egels en 
slangen vrij in de natuur te leven.’

Waarom kun je deze dieren niet 
houden als huisdier? 
‘Als je wilde dieren in een kooi in een 
huiskamer stopt, gaat dat ten koste van hun 
fysieke en psychische welzijn. Hun natuur-
lijke behoeften kunnen niet worden vervuld 
in gevangenschap. Ze hebben vaak te 
weinig leefruimte, geen sociale contacten 

Huiskamer of jungle?
Een papegaai in een kooitje, een slang in een terrarium… een wild dier als huisdier, dat 
hoort natuurlijk niet. Daarom voeren we hier sinds februari campagne tegen. Maar, wat 
is nu eigenlijk een exotisch huisdier? En wat zijn de problemen met het houden van wilde 
dieren? We vragen het campagnemanager Karin Bilo. 

met soortgenoten en een ongepast dieet. 
Bovendien gaat er een gruwelijke handel 
schuil achter de huisdiermarkt. Dieren wor-
den uit het wild gestroopt, onder verschrik-
kelijk omstandigheden vervoerd en online 
besteld alsof het om een paar schoenen 
gaat. De meeste wildgevangen dieren 
halen de huiskamer niet eens.’ 

Waarom is hier een campagne 
voor nodig? 
‘Mensen halen wilde dieren in huis uit 
liefde en bewondering voor het dier. Waar 
we ons vaak niet bewust van zijn, is dat 
ieder wild dier dat in de huisdierhandel 
belandt een lange lijdensweg ondergaat. 
Daarnaast groeit de vraag naar exotische 
huisdieren snel, mede door de opkomst van 
sociale media: video’s van schattige huis-
dieren gaan viraal en brengen mensen op 
het idee dat een exotisch huisdier leuk kan 
zijn. Tegelijkertijd vormen sociale media, 
zoals Facebook, een marktplaats waarop 
dieren verhandeld worden.’   

Welke diersoorten worden 
vaak verhandeld?
‘Meer dan vijfhonderd vogelsoorten en 
vijfhonderd reptielsoorten worden verhandeld 

‘Een positieflijst biedt uitkomst’
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als huisdier. Van gekko’s tot leguanen, 
koningspythons, ara’s, zangvogels en grijze 
roodstaartpapegaaien; en van chimpan-
sees en bonobo’s tot tijgers.’

Hoe problematisch is deze handel in 
Nederland? 
‘In 2014 werden in Nederland 13 miljoen 
exoten gehouden: 650.000 reptielen, 
4 miljoen vogels en 9 miljoen 
vissen. Elk jaar groeit het aantal 
wilde dieren dat als huisdier 
wordt gehouden. Zo steeg het 
aantal reptielen in Nederland 
tussen 2010 en 2014 met 160 procent. 
Sinds 2014 zijn er geen nieuwe cijfers uit-
gebracht, maar gezien de populariteit van 
beurzen en markten en het groeiende aan-
bod van wilde dieren online, verwachten 
we dat deze groei alleen maar doorzet.' 

Zijn er dan geen regels over welke 
dieren je mag houden als huisdier? 
‘Het is niet eenvoudig om in de huidige 
regelgeving te achterhalen of het houden 
van een bepaalde diersoort nu wel of 
niet is toegestaan. We komen veel gekke 
dingen tegen. Kaaimannen, tijgerpythons, 
civetkatten en vleermuizen kunnen allemaal 
zonder vergunning worden gehouden. 
Dit terwijl deze dieren erg slecht gedijen 
in gevangenschap en een risico vormen 
voor de volksgezondheid. Een positieflijst, 
waarop staat welke dieren je wel mag 
houden, biedt uitkomst. Die bestaat nu nog 
niet in Nederland, maar het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
werkt op dit moment aan een lijst voor 
zoogdieren. Zodra die is vastgesteld, 
zullen ook positieflijsten voor vogels, 
reptielen en amfibieën worden ontwikkeld. 
Tot die tijd zijn helaas veel wilde dieren te 
houden als huisdier. 

Overigens is het volgens de Wet Natuur-
bescherming verboden om primaten en 
vele grote katten te houden, net als soorten 
die schade kunnen veroorzaken aan de 

‘Dieren worden online besteld alsof 
het een paar schoenen is’

natuur. Daarnaast gelden er regels voor 
het verhandelen en vervoeren van alle 
CITES-genoteerde diersoorten, waardoor 
het houden van deze – veelal met uitster-
ven bedreigde – diersoorten niet zomaar 
mogelijk is.’
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Handtekeningen tegen kooien
In ons vorige nummer besteedden we er al een artikel aan: het Europese burgerinitiatief Stop de kooien. 
Een gezamenlijke actie van meer dan honderd dierenorganisaties in heel Europa, om de Europese 
Commissie ertoe te bewegen het gebruik van kooien in de vee-industrie te verbieden. Jaarlijks zouden 
daar 360 miljoen dieren bij gebaat zijn, die nu nog in krappe kooien zitten opgesloten. 

Onvoorstelbaar maar waar: zo’n honderd 
miljoen konijnen zitten in de Europese 
vee-industrie in draadgazen kooien, met 
een leefruimte van niet meer dan een A4. 
Veel konijnen kunnen niet rechtop zitten, 
omdat de kooien te klein zijn – laat staan 
dat ze kunnen rennen, springen, graven en 
naar voedsel zoeken. Antibioticagebruik 
moet vroegtijdige sterfte tegengaan, maar 
dat kan niet voorkómen dat onacceptabel 
veel konijnen al vóór de datum van hun 
slacht overlijden. Ook kippen, moeder-
varkens, kwartels en andere dieren in 
deze industrie, kampen met problemen. 
In totaal zo’n 360 miljoen dieren per jaar. 
En dus ook: 360 miljoen redenen om 
een einde te maken aan deze vreselijke 
kooien. 

Op donderdag 23 mei mogen we naar de stembus om onze vertegenwoordigers te kiezen in het Europees 
Parlement. Dat is om allerlei redenen van groot belang – en niet in de laatste plaats vanwege de dieren. 
Omdat we in de EU een interne, open markt hebben met vrij verkeer van ‘goederen’, worden regels voor het 
houden van dieren in de vee-industrie hoofdzakelijk op Europees niveau bepaald. Of dieren in kooien zitten of 
juist bewegingsruimte krijgen, is een beslissing die in Brussel wordt gemaakt. Voor dieren is de uitslag van de 
Europese verkiezingen daarom een zaak van leven of lijden. World Animal Protection roept iedereen die mag 
stemmen op om straks in het stemhokje ook aan dieren te denken. Ze hebben je stem hard nodig!

We komen volop in actie om voor septem-
ber een miljoen handtekeningen te verza-
melen voor dit burgerinitiatief. Zo deed ons 
rondreizende sculptuur ‘Ode aan het varken’ 
in december Den Haag aan. Een reusachtig 
varken, gemaakt door kunstenares Jantien 
Mook, dat de sprong naar vrijheid verbeeldt. 
Niet alleen pers kwam eropaf, maar ook 
Kamerleden van de Partij voor de Dieren, 
GroenLinks, SP en PvdA die hun steun voor 

het burgerinitiatief uitspraken. Politieke steun 
is belangrijk, want die hebben we straks 
ook hard nodig in het Europees Parlement 
(zie kader). 

Ondertussen is het hartverwarmend hoe 
de handtekeningen binnenstromen. Op het 
moment van schrijven verzamelden we in 
heel Europa al meer dan een half miljoen. 
Dat is een enorm aantal, maar dat moeten 
er een miljoen worden. Elke handtekening 
kan dus beslissend zijn. Ook in dit maga-
zine vind je daarom een formulier om mee 
te doen. Teken zelf en deel het vooral ook 
met vrienden, familie, kennissen en buren. 

Ook online kun je natuurlijk meedoen, via 
 worldanimalprotection.nl/stopdekooien 

Europese verkiezingen 23
mei

Je vindt het petitieformulier 
tegen kooien in het hart van 
dit magazine! 
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Te midden van een weelderig heuvelland-
schap in Frankrijk vertellen Tony Verhulst 
en Sofie Goetghebeur over het bijzondere 
project dat ze bedachten voor voormalig cir-
cusolifanten: een olifantenopvang! Deze eer-
ste olifantenopvang in Europa, die de naam 
Elephant Haven heeft gekregen, is bijna klaar 
om de eerste bewoners te ontvangen. Hier 
kunnen olifanten uit de entertainmentindustrie 
genieten van hun oude dag, zo is het idee.

Tony en Sofie werkten beiden jarenlang 
als dierenverzorger in de dierentuin. Ze 
wilden toch meer betekenen voor dieren, 
en bedachten een toevluchtsoord voor 
voormalige circusolifanten. Tony: ‘Een van 
de belangrijkste voorwaarden is dat de 
olifanten de ruimte en vrijheid hebben om 
zelf te kiezen wat ze willen doen. De dieren 
die hier komen, leefden jarenlang in krappe 
hokken of trailers en werden gedwongen om 
mensen te vermaken. Bij ons krijgen ze de 
keuze om te doen wat ze willen.’

Op dit moment is het tweetal, met steun van 
vrijwilligers en van organisaties zoals World 
Animal Protection, bezig met de bouw 
van de opvang. De stallen zijn gebouwd, 
bomen worden geplant en modderpoelen 
aangelegd, zodat het de olifanten aan niks 
zal ontbreken. 

In steeds meer Europese landen wordt het verboden om olifanten in het circus te gebruiken. Maar als 
de olifanten niet meer bij het circus kunnen blijven, waar gaan ze dan naartoe? 

Tony en Sofie hopen de eerste olifanten 
eind 2019 te kunnen ontvangen. Ze zijn 
afhankelijk van circussen die hun olifanten 
een vrij leven gunnen. In de toekomst hopen 
ze een groter stuk grond te kunnen kopen, 
om nog meer olifanten een beter leven te 
bieden. 

Een nieuw thuis 
voor circusolifanten  

Olifanten hebben hier 
ruimte en vrijheid en kunnen 
kiezen wat ze doen.



Elke editie zetten we een supporter in het zonnetje, omdat ze 
zich extra inzetten voor dieren. Dit keer: brandweerofficier, 
kinderboekenschrijver én dierenfan Sharon Wunsch. 

Sharon groeide op in de tropen, als dochter 
van een expat, en reisde door tal van lan-
den. Sharon: Ik had vroeger altijd huisdieren, 
maar kwam ook in situaties dat ik dieren 
onder erbarmelijke leefomstandigheden zag. 
In Nederland hebben dieren het relatief 
goed, maar dat is niet in 
alle landen zo. Dit ging 
– en gaat me nog steeds – 
aan het hart. Daarom heb 
ik meerdere adoptiehonden 
gehad, onder meer van 
mensen die niet meer in staat 
waren om voor ze te zorgen. 
Mijn laatste aanwinst is Mimi; 
een Roemeens zwerfhondje dat 
sinds Valentijnsdag 2015 mijn 
leven verrijkt.’

Sharon werkt al ruim vijftien jaar 
als brandweerofficier. Ze maakte daarbij 
veel spannende momenten mee. Zo was ze 
pelotonscommandant in het veld en verant-
woordelijk voor redding en berging na het 
luchtvaartongeluk met Turkish Airlines tien 
jaar geleden. Omdat ze haar ervaringen 

We mogen 5 exemplaren weggeven 
van Brandee in de tropen. Laat via 
info@worldanimalprotection.nl weten 
waarom jij dit boek wilt winnen. 
Winnaars krijgen bericht voor 13 mei.

van dit werk wilde delen en kinderen wilde 
inspireren, schreef ze een kinderboek over  
brandweermeisje Brandee. 

Sharon lanceerde afgelopen dierendag 
tijdens onze Animal Protectordag haar 
tweede deel uit de serie Brandee het 
brandweermeisje. Brandee is een 
stoer en ondernemend meisje dat 
mens en dier redt. In het tweede 
deel redt ze samen met haar 
broer Jan schildpadden tijdens 
hun vakantie in de tropen. 
Sharon: ‘Ik vind het belangrijk 
dat we ons bewust zijn van 
onze verantwoordelijkheid 
tegenover dieren. Als 

schrijfster van kinderboeken 
wil ik kinderen daar ook wat van 

meegeven.’ 

Sharon zet zich graag in voor ‘de kwetsba-
ren’ van de samenleving. Naast de zorg voor 
Mimi en met haar boek waarmee ze mensen 
wil informeren over dieren, steunt Sharon tal 
van goede doelen. ‘Elk jaar bekijk ik mijn lijst 

Inspirerende supporter Sharon Wunsch
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Bomenklimmer Sue is een van de beren die gered zijn van gruwelijkheden en sinds april 
2018 woont ze in onze berenopvang in Pakistan. ze Balkasar-sanctuary, geleid door 
onze partnerorganisatie Bioresource Research Centre (BRC), kon afgelopen jaar worden 
uitgebreid dankzij hulp van onze supporters! In de opvang woonden al 52 beren, maar 
in de toekomst is er nu ruimte voor tientallen extra geredde beren. Daarnaast zijn er 
kleine meertjes bij gekomen, bomen geplant, zijn er extra klim- en klauteropties en aparte 
ruimten voor quarantaine, introductie en herstel voor de beren.

Uitbreiding berenopvang Pakistan
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met goede doelen opnieuw en beslis ik welke 
goede doelen ik het jaar erop blijf steunen. 
World Animal Protection blijft elk jaar staan. 
Al vijftien jaar lang. Het spreekt me aan dat zij 
opkomen voor dieren over de hele wereld en 
werken aan structurele oplossingen.’

Het boek is te verkrijgen via 
www.brandee-het-brandweermeisje.nl
In april en mei gaat een deel van de verkoop-
opbrengst naar World Animal Protection.

Sharon en Mimi


