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 Zes miljoen dieren gered
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 Dolfijnen zijn geen entertainers
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De campagne ‘Wilde dieren – Geen 
entertainers’ is gelukkig uitermate succesvol.  
Niet alleen hebben al tienduizenden 
mensen hun steun eraan gegeven, ook 
bedrijven bewegen mee. Zo beloofden 
al meer dan 120 reisorganisaties wereld-
wijd – en in de meeste gevallen maakten 
ze dat ook al waar – om ritjes op de rug
van een olifant uit hun aanbod te schrappen.
en ook merken we dat bij steeds meer 
toeristen het besef groeit dat knuffelen van 
tijgerwelpen, lachen om kunstjes van apen 
en stoeien met krokodillen bepaald geen 
onschuldig vermaak zijn. onze educatie 
hierover werkt dus.

Juist vanwege dergelijke successen zijn 
we naarstig op zoek naar meer inkomsten 
om de campagne extra vleugels te 
geven. Daarom zijn we in de nieuwe 
‘Wereld Dieren loterij’ gestapt en doen 
we mee aan de tweedehandsmarkt-site 
‘Goed om te delen’. Het eerste initiatief 

levert de deelnemers een altijd-prijs-garantie op en ons de 
helft van de inleg. Van de spullen die via het tweede initiatief 
worden verkocht, gaat een door de verkoper zelf te bepalen 
percentage van het bedrag naar ons. Zo zijn we dus bezig 
meer mogelijkheden te vinden om dieren te beschermen. 
en we broeden op nog meer.

In dit nummer leest u – naast andere activiteiten die we voor de 
dieren ondernemen – er meer over. Sterker: ik nodig u graag uit 
om er ook aan deel te nemen. loten kopen kan nog tot en met 
22 september, dus wees er snel bij. U hebt echter tijd genoeg 
om uw zolder en diepe kasten te doorzoeken op spullen die u 
niet meer nodig heeft. Die kunt u dan via ‘Goed om te delen’ 
te koop zetten. 

Zo geeft u uzelf een kans om iets te winnen, een tweede leven 
aan uw spullen en een beter leven voor dieren.

Pascal de Smit
Directeur World Animal Protection Nederland

Nieuw: drie kansen 

Colofon

World Animal Protection 
Nederland
louis couperusplein 2III 
2514 HP Den Haag 
telefoon 070 314 2800
info@worldanimalprotection.nl
worldanimalprotection.nl 

Meer informatie
Voor uitgebreidere informatie 
kun je altijd naar onze website 
worldanimalprotection.nl 
gaan of per email 
(info@worldanimalprotection.nl) 
of telefonisch (070 314 2800)
contact met ons opnemen. 

World Animal Protection verzorgt 
deze uitgave minimaal drie 
maal per jaar om donateurs en 
belangstellenden te informeren. 
IBAN: Nl20INGB0000000242 
BIc: INGBNl2A

World Animal Protection is een 
geregistreerde liefdadigheids-
instelling met een belasting-
vrijstellingstatus onder nummer 
810592873.

Volg ons op

Vleeskuikens over de grens

vleeskuikens 
zitten door-
gaans met vele
duizenden 
opeengepakt

Dankzij de campagne van Wakker Dier tegen de plofkip, is het in Nederland 
algemeen bekend: een kip is allang geen kip meer. Vroeger legden de hennetjes 
eieren, terwijl de haantjes werden vetgemest om hun vlees. Maar dat is al tijden niet 
meer zo. Tegenwoordig bestaan er amper nog gewone kippen. Die zijn verdrongen 
door twee nieuwe typen: legkippen en vleeskippen. of beter gezegd, vleeskuikens. 
De dieren zijn namelijk zó doorgefokt op groeisnelheid, dat ze zes weken nadat ze 
uit het ei zijn gekropen al zwaar genoeg zijn om te worden geslacht. 

Pascal de Smit

Meer 
mogelijkheden 
om dieren te 
beschermen

21 dieren op 1 m2

collega-organisatie Wakker Dier werkt hard 
om het welzijn van vleeskuikens in Nederland
te verbeteren. en met succes. Maar uiteraard 
stopt dit dierenleed niet bij de grens. Terwijl er
in Nederland jaarlijks zo’n half miljard vlees-
kuikens in het slachthuis eindigen, zijn dat 
er wereldwijd ruim honderd keer zoveel: 
ongeveer zestig miljard. Daarmee bestaat 
tachtig procent van alle dieren op deze 
wereld in de veehouderij uit vleeskuikens! 
en de verwachting is dat dit aantal de 
komende jaren nóg veel groter wordt... 
Helaas is er in de vleeskuikenindustrie veel 
mis. De dieren zitten doorgaans met vele 
duizenden opeengepakt, 21 dieren per vier-
kante meter. Ze hebben vaak geen afleiding, 
worden belemmerd in hun natuurlijk gedrag 
en zien geen daglicht. Bovendien zorgt de ab-
normale groeisnelheid voor allerlei problemen: 
de dieren kunnen moeilijk lopen, zakken door 
hun poten en opfladderen is er al helemaal 
niet bij. ook transport en slacht zijn bepaald 
geen pretje. echt kip zijn, zit er niet in.

Gekooid
Tot overmaat van ramp dreigen vleeskuikens
massaal te worden opgesloten in batterij-
kooien. Vooral in Azië nemen deze batterij-
kooien hand over hand toe. Hoog tijd dus
om voor de vleeskuikens in de bres te springen. 
World Animal Protection richt zich de komen-
de tijd op internationale fastfoodketens om 
hen te bewegen het welzijn van de kippen te 
verbeteren. Volg ons werk via onze website 
of op Facebook en help mee!

21/m2

Kippen zijn intelligenter dan veel 
mensen denken. Ze hebben gevoel 
voor aantallen en snappen de relatie 
van oorzaak en gevolg. Ze kunnen 
leren dingen te vermijden louter door 
observatie. Bovendien kennen ze zelf-
beheersing. Volgens wetenschappers 
wijst dat op een goed geheugen. 
Kippen zijn ook sociale dieren. 
onder normale omstandigheden onder-
houden ze veelvuldig onderling contact. 
Daarvoor hebben ze een breed 
repertoire van geluiden om met elkaar 
te communiceren: over de locatie van 
voedsel, over gevaren die dreigen, 
over hun gemoedstoestand, over 
onderlinge verhoudingen. Ze kunnen
tot zo’n tachtig soortgenoten indi-
vidueel herkennen. onder goede 
omstandigheden kunnen kippen 
zo’n tien jaar oud worden. 
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Daarbij ging het om spraakmakende 
rampen, zoals de verwoestende aardbeving 
op Haïti in 2010, de tyfoon Haiyan op de 
Filippijnen in 2013 en de cycloon Pam op 
Vanuatu in 2015. 

In het lopende jaar zijn er tot nu toe 
gelukkig minder grote natuurrampen, wel 
rukten onze noodhulpteams in april uit naar 
Thailand (droogte) en in juni naar ecuador 
(aardbeving). Vanwege aanhoudende 
droogte bereidden we ons ook voor op 
grootscheepse hulp in ethiopië, tot daar in 
juni enorme overstromingen plaatsvonden. 
Het klimaatfenomeen el Niño toonde zich 
weer van zijn grilligste kant.

ons werk in rampgebieden bestaat niet 
alleen uit het redden van dieren nádat 
een ramp is voorgevallen, maar minstens 
zoveel uit het voorbereiden van kwetsbare 
gebieden op een mogelijke catastrofe. 
Daarbij gaat het om het aanleggen van 
noodvoorraden voedsel en medicamenten, 
vluchtplaatsen voor het vee, het herkennen 
van voortekenen en de opbouw van waar-
schuwingssystemen. Met dit preventieve werk 
willen we tot het jaar 2020 voorkomen dat 
zo’n 270 miljoen dieren door rampen om het 
leven komen.

Daarom ligt ook in Nederland het 
Dolfinarium onder vuur en weigeren 
diverse bedrijven nog langer toe-
gangskaartjes voor deze vorm van 
dierenmishandeling te verkopen. 
Verder krijgt elke beroemdheid die zo 
onnadenkend is om met een tijger of 
leeuw een selfie te maken, een storm 
van verontwaardiging over zich heen 
op sociale media. Hetzelfde gebeurt 
met kranten of tv-programma’s die 
bijvoorbeeld foto’s van aangeklede 
apen of olifanten publiceren. Kortom, 
het bewustzijn groeit, we gaan vooruit.

Dat is echter niet het hele verhaal, 
helaas. Want hoewel we al ruim meer 
dan 400.000 handtekeningen hebben 
opgehaald om de invloedrijke reis-
website TripAdvisor ertoe te brengen 
geen shows met wilde dieren meer te 
promoten en er tickets voor te verkopen, 
lopen de gesprekken met het bedrijf 
uiterst moeizaam. Ze hebben een 
interne werkgroep ingesteld die dingen 
gaat ‘bekijken’, maar ze weigeren 
met ons samen te werken. ook doen 
ze geen concrete toezeggingen om 
activiteiten op een acceptabele termijn 
te beëindigen. De druk moet dus nog 
verder omhoog!

Dus: heeft u nog niet getekend, 
ga naar worldanimalprotection.nl/
wildlife-not-entertainers

en dat is niet alles. Zo blijkt uit eigen 
onderzoek dat in Thailand het aantal 
tijgers in toeristische attracties de 
afgelopen vijf jaar is toegenomen 
van 623 naar 830. een groei dus 
met 33 procent. Waar we dus aan 
de ene kant meetbaar vooruitgang 
boeken, zien we aan de andere 
kant toename van misbruik van wilde 
dieren. onze campagne is dus nog 
lang niet afgerond. Maar één ding 
is zeker: we zullen doorgaan!  

ondanks 
meetbare 
vooruitgang 
blijft actie 
tegen 
toenemend 
misbruik 
hard nodig Zes miljoen dieren gered

Vermaak met wilde dieren: 
een tussenbalans

Sinds een voorloper van World Animal Protection in 1964 begon met het 
helpen van dieren in rampsituaties hebben we er ruim zes miljoen gered. 
Vooral de laatste jaren is het hard gegaan: vorig jaar en dit jaar samen 
1,8 miljoen en vanaf 2010 bij elkaar 5,2 miljoen.

onze campagne tegen misbruik van wilde dieren in toeristische attracties, 
‘Wilde dieren.  Geen entertainers’, boekt resultaten. en dat is broodnodig 
ook. Want niet alleen olifanten, grote katachtigen, apen en beren maar ook 
zwemmende zoogdieren worden uitgebuit.
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World Animal Protection pleit al jaren voor 
het beëindigen van de shows en een dier-
waardige toekomst voor deze dolfijnen. In april 
begonnen we een e-mailactie tegen bedrijven 
die tickets voor het dolfinarium verkopen. 
Sommige bedrijven, zoals Albert Heijn, Spar 
en Bolletje zijn al om, maar andere moeten 
nog over de streep getrokken worden. 

een bezoek van richard o’Barry, voormalig 
trainer van Flipper, bracht het onderwerp van 
dolfijnen in gevangenschap opnieuw landelijk 
onder de aandacht. o’Barry nodigde Harder-
wijk uit om de dieren over te brengen naar 
’s wereld eerste opvang voor dolfijnen, waar 
de dieren in een afgesloten baai op vis 

ook deze beren lijden een vreselijk bestaan 
met een ijzeren ring door hun neus, die 
extra pijn doet als er door de eigenaar aan 
getrokken wordt. om de beer tot dansen 
te dwingen wordt hij vaak op een metalen 
plaat gezet die wordt verhit. Hoe sneller 
het ritme van de muziek, hoe heter de plaat 

kunnen jagen, hun natuurlijke omgeving kunnen 
verkennen, en gewoon dolfijn kunnen zijn. 

onverwacht kwam vervolgens de aan-
kondiging van het dolfinarium om het aantal 
dolfijnen te verminderen en een waterpretpark 
te ontwikkelen. echter, terwijl de druk op 
dolfinaria toeneemt en het publiek steeds 
beter weet dat er leed schuilgaat achter 
de shows, kiest het dolfinarium ervoor zijn 
dolfijnen over te plaatsen naar verschillende 
parken waar de condities bepaald niet 
beter zijn. Dit in plaats van te kiezen om 
een pionier te zijn door zijn dieren over 
te brengen naar de opvang in aanbouw 
in de Middellandse Zee. Zonde. 

Dolfijnen zijn wilde dieren, 
geen entertainers

Beren Pakistan: vechten of dansen

In het dolfinarium in Harderwijk leven 36 tuimelaars in gevangenschap. 
De controversiële documentaire van rambam begin 2016 maakte opnieuw 
duidelijk dat het dolfinarium geen plek is voor deze intelligente en sociale dieren. 
Dolfijnen horen thuis in de oceaan en niet in de kleine, betonnen bassins van 
het dolfinarium. 

Dat er in Pakistan beren worden misbruikt in gevechten met honden hebben we 
al vaker gemeld. Maar er zijn ook tal van beren die gedwongen voor publiek 
moeten dansen. Naar schatting van onze partner Brc zijn dat er zo’n vijftig. 

zo’n 50 
Pakistaanse 
beren lijden 
een vreselijk 
bestaan

wordt gestookt. ook deze beren worden 
illegaal gevangen gehouden en dienen 
dus zo spoedig mogelijk bevrijd te worden. 
om dat te kunnen doen, is er meer opvang-
capaciteit nodig. en daar hebben we 
dringend geld voor nodig. 

Jouw lot en dat van het dier
om zoveel mogelijk dieren te kunnen helpen, 
hebben we telkens weer fondsen nodig. 
om nieuwe inkomsten te verwerven hebben
we samen met Fair Share een loterij opgezet: 
de Wereld Dieren loterij. De opbrengsten 
daarvan gaan voor de helft naar de 
succesvolle campagne ‘Wilde dieren –
Geen entertainers’, tegen het misbruik van 
wilde dieren in allerhande toeristische 

attracties. Iedereen die meedoet krijgt 
gegarandeerd een prijs! een lot kost € 12 
en daarmee doet u mee aan 12 trekkingen! 

De loten zijn tot en met 22 september 
te koop. Via werelddierenloterij.nl en 
worldanimalprotection.nl
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In Spanje is het dierenvechten-seizoen nog volop in bedrijf. Vanwege sensatie en vermaak van bezoekers worden jaarlijks vele duizenden 
stieren gesard, gemarteld en gedood. onder het motto ’martelen is geen cultuur’ heeft World Animal Protection de afgelopen maanden 
meerdere malen ter plaatse geprotesteerd tegen deze wreedheden. In Frankrijk is stierenvechten inmiddels geschrapt van de lijst van  
‘nationaal erfgoed’. een klein stapje vooruit.
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