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Helden van de dieren
Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen in onze door de mens 
beheerste maatschappij. Ze hebben voorvechters nodig, redders 
en helden om het voor ze op te nemen. Maar, wanneer is iemand 
een held?
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Onze organisatie staat natuurlijk bol van 
de bijzondere mensen. Medewerkers die 
afreizen naar rampgebieden om daar met 
eigen handen – en niet zonder risico’s – 
dieren te behandelen. Partnerorganisaties 
die olifanten en beren opvangen. Lobbyis-
ten die de regels proberen te verbeteren, 
zodat er meer ruimte komt voor dierenwel-
zijn. Onderzoekers die misstanden aan 
de kaak stellen… Stuk voor stuk zijn ze 
onmisbaar om van de wereld een betere 
plek te maken voor dieren; helden. 

Helden zijn voor mij ook de mensen die 
helpen om anderen bewust te maken over 
bijvoorbeeld olifantenritten, selfies met 
wilde dieren of vleesconsumptie. Die met 
hun handtekening het verschil maken tegen 

het gebruik van kooien in de 
vee-industrie of die een eigen 
actie op touw zetten om nog 
meer dieren te kunnen bescher-
men. Helden zijn de mensen die 
zich laten informeren, zodat ze 
bewuste keuzes kunnen maken, 
en mensen die hun gezicht durven 
te verbinden aan een organisatie, 
zoals onze ambassadeurs Loretta 
Schrijver en Jennifer Ewbank dat 
doen. 

Het zijn de mensen die onze organisatie 
onvoorwaardelijk steunen, zodat er finan-
ciële middelen zijn om daadwerkelijk dieren 
te redden. Zelfs als zij er ooit niet meer zijn: 
mensen die hun idealen laten voortleven 
door na te laten aan de organisatie, om in 
de toekomst dieren te kunnen blijven helpen. 
Zoals Pieter Knape, die niet alleen zijn nala-
tenschap voor dieren heeft gereserveerd, 
maar ons ook helpt om mensen ervan 
bewust te maken dat dit op die manier kan. 
En Frans Naagen, een trouwe donateur 
die ons dit jaar is ontvallen en nog tot het 
laatste moment begaan was met het lot van 
dieren. Bovenop een laatste toegift werd 
op zijn verzoek ook bij zijn afscheid nog 
aandacht voor ons werk gevraagd. 

Het raakt en inspireert me. Ik wen er nooit 
aan dat mensen, op welke wijze dan ook, 
iets doen of geven voor dieren. Dát zijn 
bijzondere en waardevolle personen; 
echte helden. 

Kent of bent u ook zo’n dierenheld? Ik 
hoor graag uw verhaal via: 
pascaldesmit@worldanimalprotection.nl

Pascal de Smit, 
directeur World Animal Protection

Papier van 
verantwoorde herkomst
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Begin dit jaar riepen we Turkish Airlines op om te stoppen met het 
gruweltransport van papegaaien. Wereldwijd tekenden 188.099 
mensen de petitie… en met resultaat! We zijn in gesprek met de 
luchtvaartmaatschappij om tot een oplossing te komen. Zo zegde 
Turkish Airlines toe tijdelijk geen grijze roodstaartpapegaaien te 
vervoeren op hun vluchten en gaven medewerkers aan open te 
staan voor samenwerking. Hoewel er nog geen concrete oplossin-

gen zijn, zijn dit mooie eerste stappen. We blijven in contact met de luchtvaartmaat-
schappij om zeker te zijn dat zij actie onderneemt. 

Turkish Airlines reageert op petitie

Hoera! Uit ruim vierhonderd inzendingen 
zijn we genomineerd voor de NRC Charity 
Awards. Dat betekent dat we samen met 
studenten van de Willem de Kooning 
Academie een advertentie hebben ont-
wikkeld tegen het houden van exotische 
huisdieren. De advertentie is tussen 15 juli 
en 9 augustus in NRC, nrc.next en op 
nrc.nl te bewonderen. Tot en met 13 
augustus kun je stemmen op de mooiste 
of beste advertentie via nrccharityawards.
nl. Help je ons winnen? De winnaar wordt 
bekendgemaakt op 27 augustus.

Stemmen voor de 
NRC Charity Awards

Social Spotlight

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

Monique: Natuurlijk zijn dit geen huis-
dieren. Dit zijn wilde soorten en daar zou 
iedereen gewoon vanaf moeten blijven. 
Buiten honden en katten (gedomesti-
ceerde dieren) zijn er maar weinig dieren 
geschikt als huisdier... 

Meta: Absoluut niet maar ik heb parkie-
ten en dat vind ik eigenlijk achteraf gezien 
ook geen huisdieren. Ze hebben een 
goed leven maar horen vrij in de natuur!

Nel: Dit zijn geen huisdieren al lijkt het 
nog zo leuk.

Het bericht op Facebook: Slangen, 
schildpadden of een savannah-kat.
Via Amivedi komen met regelmaat 
wilde dieren voorbij die vermist zijn. 
Verdrietig dat dit dier zijn baasje kwijt 
is, maar zijn deze exotische dieren 
eigenlijk wel geschikte huisdieren? 
Wij vinden van niet. Wat vind jij?

Veel emoties en gedra-
gingen die als ‘typisch 
menselijk’ te boek staan, 
vertonen dieren óók. 
Empathie, jaloezie, 
vriendschap, rechtvaardig-
heidsgevoel, vergeetach-
tigheid: niets menselijks 
is dieren vreemd. Maar 
mensen weten dat vaak 
niet goed op waarde te 
schatten. Ze hebben er geen oog 
voor of interpreteren gedrag verkeerd. Denk je dat 
een cavia op je schoot blijft zitten omdat hij het 
fijn vindt om geaaid te worden? Vergeet het maar. 
Metingen wijzen uit dat het diertje verstijfd zit van 
de stress. De Duitse dierengedragsdeskundige 
Norbert Sachser weet er alles van en schreef er 
De mens in het dier over. Hij is professor in de 
zoölogie, maar verwacht geen droog wetenschap-
pelijk boek; Sachser schrijft toegankelijk en helder. 
Een aanrader voor wie meer wil weten over het 
gedrag en gevoelsleven van dieren. 

De mens in het dier, Norbert Sachser, Spectrum, 
ISBN 978 90 003 6564 7  € 19,99

De mens in het dier
Leestip

Afrika werd begin dit 
jaar getroffen door de 
verwoestende cycloon Idai. 
Een ramp voor mensen 
en dieren in Zimbabwe, 
Mozambique en Malawi. 
Ons noodhulpteam reisde af 
naar het geteisterde gebied 
en kon duizenden dieren 
redden, waaronder kalfjes, 
honden, geiten en varkens. 

Bijzonder 
fotomoment

Dieren helpen via je werk
Bijdragen aan het redden en beschermen van dieren over de hele wereld kan op 
veel manieren. Bijvoorbeeld via je werk. Nieuw is ons salarisdonatieprogramma, 
waarmee je als werknemer heel gemakkelijk een percentage van je salaris kunt 
doneren. Bekijk hoe je via jouw bedrijf dieren kunt steunen: 
worldanimalprotection.nl/kom-actie-als-bedrijf

Elke editie rake reacties van dieren-
vrienden via onze socialmediakanalen:
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ChangChill is een unieke plek in het Thaise 
Chiang Mai. Gelegen aan de rivier de 
Mae Puai vormt het een groene en veilige 
haven voor zes vrouwelijke olifanten. Niet 
voor niets betekent ChangChill ‘relaxte 
olifant’ in het Thais. Maar de zes olifanten 
die hier leven, Mae Mun, Mae Yuen, Mae 
Too, Mae Moleko, Mae Mayura en Mae 
Gohgae, hebben niet altijd zo’n ‘relaxed’ 
leven gehad. 

Van olifantenkamp naar paradijs
Voorheen vermaakten de dieren toeristen in 
het olifantenkamp dat destijds nog Happy 
Elephant Valley heette. World Animal 
Protection hielp het kamp te transformeren 
naar het olifantvriendelijke ChangChill. 
Natuurlijk om de zes vrouwelijke olifanten 

Olifantendroom wordt werkelijkheid
Met toeristen op je rug over heet asfalt lopen, dagenlang aan de ketting in de hete zon of op 
gezette tijden door reizigers gewassen en gevoerd worden. Het is de realiteit voor veel 
Aziatische olifanten. Ze leven in gevangenschap om toeristen te vermaken. Maar, het kan 
ook anders, bewijst olifantenopvang ChangChill in Thailand. 

een beter leven te bieden, maar nog meer 
om van deze plek een voorbeeldopvang 
te maken. World Animal Protection-collega 
Dee Kenyon, die nauw betrokken is bij 
het ambitieuze project, zegt: ‘We zien 
ChangChill als een baanbrekende ontwik-
keling, voor zowel olifanten als reizigers 
en de toeristische industrie. Het laat zien 
dat olifantvriendelijk toerisme mogelijk is 
en dat het een succesvol bedrijfsmodel 

is, waardoor lokale inwoners een zekere 
toekomst hebben. We hopen dat dit goede 
voorbeeld vele andere olifantkampen 
inspireert en aanspoort om te veranderen 
naar een plek waar toeristen olifanten op 
gepaste afstand kunnen bewonderen. Zo 
bouwen we samen aan een olifantvriende-
lijke toekomst.’

Houtkap en vermaak
Het grote verschil tussen een olifantenkamp 
en ChangChill, is dat je bij ChangChill 
niet in direct contact kunt komen met de 
olifanten. De dieren leiden in ChangChill 
een leven dat zoveel mogelijk lijkt op het 
leven dat ze in het wild zouden hebben. 
Het is een enorm contrast met het verleden 
van de zes olifanten die er nu wonen. Alle 

‘ChangChill is een 
baanbrekende ontwikkeling 
voor olifanten, reizigers en de 
toeristische industrie’
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zes werkten ze jarenlang in de houtkapin-
dustrie, waarbij ze zware boomstammen 
moesten verslepen. Olifant Mae Moleko 
raakte daarbij ernstig gewond toen ze op 
een landmijn stapte – een verwonding 
waar ze nog altijd voor wordt behandeld. 
Toen in 1989 de commerciële houtkap 
in Thailand aan banden werd gelegd, 
verloren de mahouts (olifanttrainers) hun 
bron van inkomsten. Veel olifanten beland-
den vervolgens in het toerisme, waar de 
dieren zijn ingezet voor ritten en shows. 
Voor de mahouts betekende het brood 
op de plank. Voor de olifanten een nieuw 
hoofdstuk in hun pijnlijke en sombere 
leven. 

Dag in, dag uit volgden de olifanten een 
strak programma om toeristen te vermaken 
en ze een ‘unieke’ ervaring te bieden. Ze 
werden gebruikt voor olifantenritten – om 
met toeristen op hun rug rondjes te wan-
delen –, of ingezet als attractie om door 
reizigers gewassen en gevoerd te worden. 
Dee vertelt dat er altijd leed schuilt achter 
zulke activiteiten: ‘Olifanten zijn wilde 

telijke ervaring, maar voor het dier is het 
een leven lang lijden. Als je een olifant 
kan berijden, wassen of voeren dan is het 
dier op jonge leeftijd mishandeld, zodat 
hij ‘‘veilig‘‘ op vakantiefoto’s kan figureren. 
De wens om een olifant aan te raken of 
te berijden, staat niet in verhouding tot het 
leven dat de olifant moet leiden om dat 
mogelijk te maken.’ Veel reizigers zijn zich 
daar nog altijd niet van bewust en dragen 
daardoor bij aan het leed van olifanten 
in gevangenschap. Er is helaas veel mis 
met zulke toeristische activiteiten. Het 
welzijn van de olifanten staat niet voorop, 
maar winst maken voor de eigenaren, 
en vermaak van reizigers. De dieren zijn 
niet vrij om eigen keuzes te maken en 
te beslissen hoe zij zelf hun dag willen 
indelen. Daarnaast wordt er vaak met 
olifanten gefokt of worden jonge olifanten 

Olifanten worden ter vermaak ingezet door toeristen ze te laten wassen.

dieren. Om als mens relatief ‘‘veilig‘‘ met 
hen te kunnen omgaan, moeten de dieren 
wreed en hardhandig worden getraind. 
Zodat het dier weet wie de baas is en uit 
angst gehoorzaamt en mensen toestaat 
op zijn rug. Een ontmoeting met een olifant 
is voor veel mensen wellicht een onverge-

‘ChangChill is een magische plek 
die je nooit zult vergeten’
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uit het wild gehaald om aan de vraag 
naar activiteiten met de dieren te kunnen 
voldoen. Dertig jaar na het verbod op de 
commerciële houtkap zou het aantal voor-
malige werkdieren verminderd moeten zijn 
en zouden er minder olifanten in kampen 
moeten leven. Er ontstaan echter steeds 
meer kampen, wat erop duidt dat jonge 
olifanten uit het wild worden gehaald en 
de dieren worden gefokt om aan de vraag 
naar activiteiten met olifanten te kunnen 
voldoen. 

Blije, rustige olifanten
ChangChill biedt de olifanten het 
beste leven dat ze kunnen hebben in 
gevangenschap. De dieren zijn te veel met 
mensen in aanraking geweest en kunnen 
niet terug naar het wild. Toch kunnen ze 
in deze opvang echt olifant zijn. Niemand 
bepaalt meer wat de olifanten moeten 
doen; het welzijn van de dieren staat 
voorop. Dee vertelt: ‘Om het kamp om te 
vormen naar olifantvriendelijke opvang, 
werkten we nauw samen met de eigenaren 
en mahouts. Waar het park eerst nog 
ritten en interacties met olifanten aanbood, 
kun je de dieren er nu alleen nog maar 
van gepaste afstand observeren. Het 
biedt de olifanten een veel beter leven en 
bezoekers een zowel veilige als unieke 

ervaring.’ In ChangChill kunnen de zes 
bewoners naar hartenlust op zoek naar 
het sappigste gras in de vallei, badderen 
in de rivier, stof- en modderbaden nemen 
en van elkaars aanwezigheid genieten. 
‘Het is een speciale en unieke plek waar 
olifanten gewoon olifant kunnen zijn.’ Als 
toerist kun je in ChangChill de olifanten 
observeren, hun mahouts ontmoeten, 
verhalen over de dieren horen, en helpen 
door eten en snacks voor te bereiden 
voor de blije, hongerige jumbo’s. Direct 
contact tussen toeristen en de olifanten, 
is er nooit. Maar zeg nou zelf… wat is 
er mooier dan wilde dieren te zien zoals 

het hoort – in hun natuurlijke omgeving en 
wanneer ze volledig zichzelf zijn?

Dee, die maandenlang bij ChangChill 
verbleef om daar te helpen, ziet een 
ongelofelijke verandering in het gedrag 
van de bijzondere reuzen. ‘De olifanten 
zijn zichtbaar gezonder en blijer, en ze 
zijn vooral veel rustiger nu ze geen contact 
meer met toeristen hoeven te hebben. Alle 
olifanten hebben hun eigen persoonlijk-
heid, die steeds meer naar boven komt nu 
ze de vrijheid hebben om dagenlang in 
hun eigen tempo door de vallei te zwer-
ven. Het is bijzonder om deze olifanten 
zo vredig te zien leven, en maakt ons nog 
meer vastberaden ook andere olifanten in 
Azië zo’n leven te bieden. ChangChill is 
een magische plek die je nooit vergeet.’ 

Wil je dit met eigen ogen zien? 
Dat kan. Bezoek  changchill.com 
voor de mogelijkheden. 

‘Het is zo bijzonder om 
deze olifanten vredig te 
zien leven’

Maak kennis met de olifanten
Hoor je trompetterende olifanten in ChangChill? Dan zijn waarschijnlijk Mae 
Gohgae en Mayura in de buurt. De 40-jarige Mae Gohgae heeft geen 
gemakkelijk leven achter de rug. Als jonge olifant werkte ze in de houtkapindustrie 
in Thailand en Myanmar, waarna ze als trekkingolifant werd ingezet in Chiang Mai. 
Ze is de trotse moeder van Mayura; die nu ook in ChangChill woont. 

Mae Gohgae verliest haar inmiddels 21-jarige dochter geen moment uit het oog 
en het tweetal is constant trompetterend in gesprek. Mayura is de jongste olifant 
in ChangChill. Daarbij is ze ook de meest energieke olifant. Ze graast in het bos, 
spettert in de rivier – altijd in de buurt van haar moeder Mae. 
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Do’s & dont’s op reis
Ga je deze zomer op reis en hoop je er wilde dieren te zien? Let dan op de volgende do’s & dont’s om 
dit diervriendelijk te doen. 

Dolfijnen
DON’T: Zwemmen met dolfijnen. Hoe 
mooi en hoe leuk het ook lijkt; dat is het 
voor dolfijnen niet. Deze dieren leven in 
gevangenschap om mensen te verma-
ken, of ze worden vanuit het wild gelokt 
met voedsel, waardoor hun natuurlijke 
gedrag wordt beïnvloed. 

DO: Bekijk dolfijnen in het wild. Wat is er 
mooier om van gepaste afstand te zien 
hoe deze dieren in grote groepen samen 
leven in een prachtige omgeving?

Civetkatten
DON’T: Een ‘overheerlijk’ kopje Kopi 
Luwak – een kop civetkoffie. Voor deze 
kopjes koffie worden civetkatten uit het 
wild gehaald, in erbarmelijke omstandig-
heden in krappe kooien gehouden en 
gevoerd met koffiebessen. Als je dat weet, 
smaakt je koffie toch wat minder lekker… 

DO: Geniet van het lekkere eten en de bij-
zondere drankjes op je bestemming. Zorg 
dat je weet wat je eet of drinkt, zodat je 
met een gerust hart kunt smullen en zeker 
weet dat je niet bijdraagt aan dierenleed. 

DO op vakantie
Doe je beklag: zie je iets dat volgens jou niet in de haak is op je 
vakantiebestemming? Meld het bij je hotel, je reisagent en Nederlandse 
reisorganisatie, de plaatselijke VVV en – waar mogelijk – een lokale 
dierenbeschermingsorganisatie. 

Meer tips hoe je diervriendelijk op vakantie met wilde dieren omgaat?   worldanimalprotection.nl/vakantietips

Olifanten
DON’T: Olifantenritten, -shows en olifanten 
wassen en voeren. Zodra er direct contact 
mogelijk is tussen toeristen en olifanten, 
schuilt er dierenleed achter.
 
DO: In landen als Sri Lanka, Thailand en 
India kun je olifanten in het wild spotten 
door op een diervriendelijke safari te gaan. 
Of bezoek een olifantvriendelijke opvang, 
zoals ChangChill. 

Tijgers
DON’T: Op de foto gaan met een tijger. 
In Azië zijn er veel locaties waar je een 
selfie met een tijger kunt maken. 
Deze dieren zitten dag in, dag uit aan 
de ketting voor die vakantiekiekjes met 
toeristen.

DO: Wil je graag een tijger zien? Ga dan 
op zoek naar de plekken waar je nog 
tijgers in het wild kunt bekijken, zoals in 
India. Kies voor een diervriendelijke safari 
– waarbij je op gepaste afstand van de 
dieren blijft en ze niet verstoort. 
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Teken het 
burgerinitiatief

Wát een heerlijk leven heeft dit varken! Het dier woont op een 
vrije-uitloopboerderij in Brazilië, waar het samen met soort-
genoten alle ruimte heeft om in de modder te wroeten, op te 
warmen in de zon en zelfs om te zwemmen. Dat gunnen we elk 
varken, natuurlijk. 

Helaas is dit voor het overgrote deel van deze slimme dieren niet 
het geval. Daarom voeren we al sinds vorig jaar campagne om 
dieren in de Europese vee-industrie uit kooien te bevrijden. Nog 
altijd leven jaarlijks ruim 360 miljoen dieren in Europa in krappe 
kooien; eenzaam opgesloten of met soortgenoten opgehokt.

Wil je helpen dit te veranderen? Dat kan nog tot half september. 
Ga naar  worldanimalprotection.nl/stopdekooien en teken het burgerinitiatief!

Stop de kooien!
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Duizenden dieren en 194 mensen vonden de 
dood bij deze ramp. Meer dan 200 mensen 
raakten vermist en 12.000 mensen werden 
geëvacueerd. Naar schatting werden 1,7 
miljoen mensen –10 procent van de totale 
bevolking van Guatemala – slachtoffer van 
de vulkaanuitbarsting. Sergio vertelt: 

‘In het getroffen gebied ontmoette ik Carlos 
Guarcas, zijn zoon en hun koe Lucia. 
Carlos vertelde mij over de angst die hij 
had gevoeld bij de eerste uitbarsting. Hij 
en zijn familieleden moesten rennen voor 
hun leven. Ook was hij bang dat Lucia en 
zijn andere koeien, paarden en vogels 
vergiftigd zouden raken door de as van de 
vulkaan die overal was neergedwarreld.’

‘Veel families in het rampgebied zijn afhan-
kelijk van hun dieren, en soms zijn ze zich 
niet bewust van de gevaren dat natuur-

De uitbarsting van Volcán de Fuego in Guatemala vorig jaar richtte veel 
ellende aan. Dr. Sergio Vasquez, disaster response officer bij World 
Animal Protection, was ter plaatse om dieren en hun eigenaren te helpen. 

geweld, zoals vulkaanuitbarstingen, met 
zich meebrengt. In dit geval wisten mensen 
bijvoorbeeld niet dat ze de as van de wei-
landen en het voedsel af moesten spoelen, 
voordat ze hun koeien konden laten grazen. 
De as stolt namelijk in de maag en dat leidt 
tot vreselijke stoelgangproblemen. Helaas 
zagen we veel dieren met dit probleem. 
Inwoners, zoals Carlos, waren bang dat hun 
dieren het niet zouden redden.’ 

‘De autoriteiten in Guatemala en het minis-
terie van Landbouw gaven ons toestemming 
om het getroffen gebied in te gaan en onze 
hulp te bieden. Zo konden we meer dan 
12.000 dieren, zoals Lucia, helpen. We 
gaven de dieren voedsel, zodat ze niet 
zouden grazen op de met as bezaaide 
weilanden. Ook gaven we ze de nodige 
vitaminen en medicatie voor hun (brand)- 
wonden en ziekten.’ 
‘We hebben tijdens deze ramp, samen met 
onze lokale partners, veel kunnen beteke-

‘Voor de toekomst hebben we 
lokaal een protocol ontwikkeld 
voor de bescherming van dieren in 
tijden van nood’ 

nen voor dier en mens. Maar we zagen 
ook mogelijkheden voor meer structurele 
oplossingen; zodat Guatemala in de 
toekomst beter opgewassen zou zijn tegen 
een ramp als deze.’

‘We zochten daarom samenwerking met 
de overheid, lokale organisaties, een 
netwerk van ngo’s en wetenschappers om 
protocollen te ontwikkelen voor de bescher-
ming van dieren in tijden van nood. Deze 
protocollen zijn nu opgenomen in Guate-
mala’s nationale noodplan.’

‘Ik ben er heel trots op dat we direct hulp 
hebben kunnen bieden toen dit het hardst 
nodig was. En dat we met het nieuwe 
protocol ook structureel een verschil kunnen 
maken bij toekomstige rampsituaties. Hier 
zullen honderdduizenden dieren van pro-
fiteren als het in de toekomst weer tot een 
uitbarsting komt.’   

Hulp aan dieren in nood
Achtergrond 

bij een 
natuurramp

‘We gaven 12.000 dieren voedsel, 
de nodige vitaminen en medicatie’
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In het rapport The Case Against Marine 
Mammals in Captivity is te lezen dat 
dierentuinen, aquaria en dolfinaria immens 
leed veroorzaken in elk stadium van het 
leven van zeezoogdieren. Van vangst tot 
het vervoer dat de dieren naar hun nieuwe 
leven in krappe betonnen bassins brengt. 
En ook als de dieren worden geboren in 
gevangenschap, heeft die kunstmatige leef-
omgeving een groot effect op hun welzijn.

‘Onder het mom van educatie en natuurbe-
houd stellen deze parken zeezoogdieren 
tentoon, terwijl hierdoor bij bezoekers 
geen respect en bewondering voor de 
dieren in het wild ontstaat’, vertelt onze 
campagnemanager Karin Bilo. ‘In plaats 
daarvan ontwikkelen bezoekers juist een 
blinde vlek voor het leed dat wordt veroor-
zaakt door gevangenschap.’

Dolfinaria minder geaccepteerd 
India, Costa Rica, Kroatië en Chili hebben 
inmiddels het houden van dolfijnen in 
gevangenschap verboden. Andere landen 
hebben het fokken en vervoeren van zee-
zoogdieren aan banden gelegd. Deson-
danks blijft het vangen van wilde zeezoog-
dieren doorgaan. Rusland (beluga's en 
orka's) en Japan (diverse dolfijnensoorten) 

zijn verantwoordelijk voor het vangen van 
de grootste aantallen dieren uit het wild. 
De grootste afnemer daarvan is China; 
het aantal dolfinaria in het land nam van 
39 in 2015 toe tot 76 begin 2019. 

De laatste generatie
De reden dat deuren van dolfinaria open 
blijven, is omdat toeristen ze bezoeken en 
reisorganisaties dit soort attracties aanbie-
den. Samen kunnen we hier verandering 
in brengen. Door wereldwijd bewustwor-
ding te creëren en door reisorganisaties te 
motiveren dit soort attracties te schrappen 
uit hun aanbod, kunnen we een einde 
maken aan het leed van deze dieren. Zo 
is in het Westen al een kentering te zien. 
Ondanks dat dolfijnenshows nog zijn 
toegestaan, vinden steeds meer Neder-
landers dit achterhaald en onacceptabel. 
Bilo: ‘Het gebruik van dolfijnen en zee-
leeuwen voor shows is een rare uitzon-
dering op het Nederlandse verbod op 
het gebruik van wilde dieren in het circus, 
dat sinds 2015 van kracht is. We weten 
steeds meer over het leed dat schuilgaat 
achter het houden van zeezoogdieren in 
gevangenschap. Het fokken met deze die-
ren moet stoppen; laat de generatie die 
nu in gevangenschap leeft de laatste zijn.’

‘Dolfijnenshows zijn achterhaald’
Wereldwijd leven duizenden zeezoogdieren, voornamelijk dolfijnen, in gevangenschap. Elk jaar worden 
weer meer dieren uit het wild gevangen of gefokt om dolfinaria te bevoorraden. Dat blijkt uit het rapport 
dat we samen met het Animal Welfare Institute publiceerden. 

‘We kunnen een eind maken aan het leed van deze dieren’.
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Om daar inzicht in te geven introduceer-
den we dit voorjaar samen met andere 
organisaties het Eerlijk Pensioenlabel. Wat 
blijkt? Pensioenfondsen hebben momenteel 
nog helemaal geen beleid op het vlak van 
dierenwelzijn. Dat is zorgelijk. Het zet de 
deur wagenwijd open voor beleggingen 
in plofkippen, legbatterijen, kooivarkens en 
ander massaal dierenleed. Hoe kun je als 
dierenvriend zorgeloos van je oude dag 
genieten als je weet dat daarvoor talloze 
dieren zijn verdoemd tot een kort bestaan 
vol angst, stress, pijn en verveling in de 
intensieve vee-industrie? 

Oproep aan pensioenfonds
Gelukkig valt daar wat aan te doen. Via 
www.eerlijkpensioenlabel.nl kun je jouw 
pensioenfonds oproepen om diervriendelijk 
te worden. Pensioenfondsen hebben de 
plicht naar hun deelnemers te luisteren. Het 
gaat immers om jóúw geld! Je kunt daar-
naast op de site van het Eerlijk Pensioenla-
bel in een oogopslag zien wat het beleid 
van de tien grootste pensioenfondsen is 
op thema’s als klimaat, natuur en mensen-
rechten. Samen met Amnesty International, 
Oxfam Novib, Milieudefensie en PAX 
blijven we dit monitoren en blijven we 

Pensioenfondsen letten 
onvoldoende op dierenwelzijn

Bijna elke Nederlander spaart ervoor: het pensioen. Als je een 
voltijdse functie hebt spaar je zo’n 20 procent van je salaris voor 
later. Dat is véél geld, dat pensioenfondsen beleggen om er nog 
meer geld van te maken. Mooi voor de toekomstige pensionado, 
maar waarin beleggen ze eigenlijk? 

pensioenfondsen motiveren hun beleid 
te verbeteren.  

Convenant
Naast het Eerlijk Pensioenlabel zijn er 
andere manieren om pensioenfondsen 
te stimuleren om dierenwelzijnsrisico's 
bij het beleggen in te perken. Zo 
ondertekenden we in december nog het 
Convenant Internationaal Maatschap-
pelijk Verantwoord Beleggen Pensioen-
fondsen. Samen met andere maatschap-
pelijke organisaties, de vakbonden en 
overheid gaan we binnen dit convenant 
de komende jaren met de pensioen-
fondsen aan de slag om ervoor te 
zorgen dat het Nederlandse pensioen-
geld op een meer verantwoorde wijze 
wordt belegd. 

Roep ook jouw pensioensfonds op om diervriendelijk te worden via 
 www.eerlijkpensioenlabel.nl

Waar mijn persoonlijke liefde voor dieren 
is ontstaan, weet ik niet exact. Zo jong als 
ik mij kan herinneren, kwam ik al zwaar in 
opstand tegen kinderen die de pootjes van 
een spin eruit trokken of andere insecten 
voor de ‘fun’ doodtrapten. Fruitvlieg of 
olifant; ik vind je belangrijk en waardevol. 

Een eendagsvliegje in je wijnglas: wie 
komt het niet tegen? Tik hem als hij boven-
drijft voorzichtig aan met je vinger. Je 
neemt hem dan mee aan je vinger en als 
je hem simpelweg even tijd geeft om op te 
drogen, vliegt hij zó weg. 
Hoe vaak ik wel niet raar ben aangekeken 
omdat ik dat dus doe, ongeacht waar ik 
ben, zeg ik altijd: ‘Ja, maar als zo’n vliegje 
maar een dag leeft, moet ik hem toch al 
helemaal helpen die ene dag te volbren-
gen.’ Uiteraard weet ik dat de ‘eendags-
vlieg’ niet per se maar één dag leeft en 
behoort tot een orde. Ik vind het leuk en 
noodzakelijk mensen om mij heen bewust 
te maken van het leven om hen heen. 
Een duif die op het warme asfalt gaat lig-
gen, omdat het ‘gewoon lekker warm is’, is 
natuurlijk onhandig. De mensen die er met 
hun auto overheen rijden terwijl duidelijk 
te zien is dat de duif verder oké is, vind ik 
uiterst onbegrijpelijk.
Veel mensen vinden het lastig om zich in 
dieren te verplaatsen. Daardoor zien ze 
niet de pijn of angst die dieren kunnen 
ervaren. Mijn advies zou zijn: bekijk het 
dier vanuit een ander perspectief. Zo is de 
kraai niet per se een eng uitziende herrie-
maker, als je hem met andere ogen kunt 
zien. Het is ook een dier dat plezier heeft 
om van een dak vol sneeuw af te glijden 
– net als wij lol hebben in de sneeuw – of 
een dier dat zich vol liefde ontfermt over 
zijn jong.
Je kunt het zien als je echt naar het dier 
kijkt. Hun ogen vertellen het verhaal. 
Dieren moeten gehoord worden. En als wij 
goed naar ze kijken, kunnen wij hun stem 
zijn en hun verhaal vertellen.

Column Jennifer Ewbank

Zonder woorden
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In Zuidoost-Azië is een bizarre otter-trend gaande. De kleine roofdieren zijn steeds 
gewilder als accessoire in cafés en als exotisch huisdier. Uit ons nieuwste undercoveron-
derzoek blijkt dat de otters worden gestroopt en verhandeld en steeds vaker in gevan-
genschap gefokt om aan de internationale vraag naar het dier te voldoen. Dit moet een 
halt toegeroepen worden. We vragen daarom wet- en regelgeving in Zuidoost-Azië aan 
te scherpen rondom het vangen en houden van otters en roepen mensen op geen wild 
dier als huisdier aan te schaffen. 

Ottergekte in Zuidoost-Azië 
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Elke editie zetten we een supporter in het zonnetje, omdat hij of zij zich extra inzet voor dieren. 
Dit keer: Sam Rooijackers, die inspireert met haar tekeningen. 

Sam is zes jaar oud en houdt enorm van te-
kenen. Én van dieren. Ze combineert de twee 
door haar creaties te verkopen en daarmee 
geld in te zamelen voor World Animal Pro-
tection. Sam: ‘Ik hou heel veel van tekenen 
en van dieren en toen dacht ik: waarom ga 
ik niet tekeningen verkopen voor het goede 
doel? Mijn mama ging op zoek 
naar een goed doel. Omdat World 
Animal Protection voor dieren is en 
ik het heel erg vind als dieren pijn 
hebben, kozen we dit doel.’ 

De inspirerende creatieveling te-
kent van alles, zo is te zien op de 
website die ze maakte om haar 
tekeningen te verkopen. Van eek-
hoorn Frits tot regenboogvis, en 
van een panda met een hartjesoog 
tot een blije bij en vleermuis Frodo. Sam: 
‘Ik vind het ‘t leukste om coole dieren en 
dingen te tekenen. Maar, mijn lievelingsdier 
is een uil. Ze hebben coole wimpers, het 
zijn nachtdieren en ik vind ze heel gaaf!’

Sam heeft inmiddels al drie tekeningen 
verkocht, maar blijft natuurlijk onvermoeibaar 

doortekenen om te helpen bij het bescher-
men en redden van dieren. 
Neem een kijkje op haar site om de nieuwste 
toevoegingen te zien: 
kimdenhartog.wixsite.com/samrooijackers 

Inspirerende supporter Sam Rooijackers

Bedankt Sam, voor je hulp bij het 
beschermen van dieren over de hele wereld!


