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In het dorpje waar ik woon zijn 
heel wat dieren te horen. In alle 
vroegte kraaien de hanen, af 
en toe schreeuwt een pauw of 
reageren de honden luidruchtig 
op elkaars geblaf. Soms hoor 
je in de verte het loeien van 
een koe of het geroffel van een 
specht in het stuk bos naast het 
kerkhof. 

En dan zijn er nog, afhankelijk 
van het jaargetijde, de kikkers, 
merels, mezen en mussen, 
de bijen en hommels, het 
gegak van de overvliegende 
ganzen en het hinniken van de 
paarden in het weiland naast 
onze tuin. Het zijn allemaal 
dieren met een stem, maar wel 
één die niet meetelt in onze 
mensenmaatschappij. Wij 
moeten hun die stem geven. 

Tijdens de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer konden we dat doen door 
volksvertegenwoordigers te kiezen die voor 
dieren opkomen. Als onderdeel van de 
Dierencoalitie hebben we hard gewerkt 
om kandidaat-Kamerleden te inspireren 
zich voor dieren in te zetten. Samen met 
hen willen we werken aan een beleid dat 
dieren betere bescherming geeft. We laten 
zien dat een betere wereld voor dieren, 
ook voor mensen een betere plek om te 
leven is. Het handelen in wilde dieren en 
het opeenproppen van dieren in kooien en 
stallen voor hun bont, vlees of eieren heeft 
niet alleen massaal en ernstig dierenleed tot 
gevolg, maar veroorzaakt ook grote risico’s 
voor de gezondheid van mensen – zoals 
de hele wereld door de coronacrisis heeft 
kunnen leren. 

Ook buiten Nederland zetten we ons in: 
om de handel in wilde dieren en producten 
van wilde dieren terug te dringen; om te 
voorkomen dat steeds meer varkens, kippen 
en koeien hun korte levens slijten vol stress, 

verveling en pijn; om te bevorderen dat 
de productie en consumptie van voedsel 
duurzamer en diervriendelijker wordt. In 
dit magazine lees je meer over de stem 
die we dieren geven: van resultaten die 
we het afgelopen jaar hebben geboekt tot 
over wat niet lukte, zoals een dierwaardige 
opvangplek geven aan olifant Buba.

Dieren een stem geven betekent namelijk 
niet dat die stem altijd wordt gehoord. 
Maar hoe meer mensen en organisaties 
die stem versterken en eensgezind laten 
klinken, hoe meer we kunnen bereiken. 
Met jouw steun. En misschien met jouw 
ideeën. Stel dat jij één actie voor dieren kan 
realiseren of één politieke maatregel kan 
aanwijzen om dieren beter te beschermen, 
wat zou dat dan zijn? Laat het me weten via 
dirkjanverdonk@worldanimalprotection.nl

Ik ben benieuwd! 

Dirk-Jan Verdonk, 
algemeen directeur World Animal Protection Nederland
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BIJZONDER FOTOMOMENT Leestip

In dit informatieve prentenboek voor de 
kleine dierenvrienden lees je over het 
avontuur van Koos de Koala. Op een 
ochtend krijgen Koos en zijn vrienden de 
schrik van hun leven: grote gele monsters 
hakken alle bomen om! 
Gelukkig 
weet Koos 
te ontsnap-
pen, maar 
zijn geliefde 
huisje is weg. 
Vol moed 
gaat hij de we-
reld rond op 
zoek naar een 
nieuwe plek om te wonen. 
Het eerste boek van Koos gaat over het 
thema ‘ontbossing’ en laat zien dat je 
zelf meer kunt doen dan je denkt om de 
aarde groen door te geven. Leuk voor 
klein en groot!

Koos zoekt een huis. Op avontuur voor 
een groene aarde! Liselot Jansen. 
Uitgeverij Billy Bones, ISBN 978 90 305 
0769 7,  € 14,99

Koos zoekt een huis
Een koala en haar baby in een boom op 
Magnetic Island in Queensland, Australië. 
Gefotografeerd door het Australische 
duo Jarryd en Alesha van het bekroonde 
reisblog NOMADasaurus. World Animal 
Protection werkt met het koppel samen 
om dieren in het wild te behouden. Op 
hun blog laten ze zien hoe prachtig 
dieren in het wild zijn en geven ze tips 

voor diervriendelijk reizen. ‘Onze planeet 
is gevuld met een verbluffende diverse 
invloed aan mooie en fascinerende 
wezens’, vertelt het duo. ‘Maar om ervoor 
te zorgen dat onze dierenvrienden nog 
veel generaties lang veilig en gezond 
blijven, is het belangrijk om ze met respect 
te behandelen en alleen deel te nemen 
aan verantwoorde attracties en activiteiten.’ 

Say what?!

Domino’s Pizza 
stopt met plofkip
Domino’s Pizza zet een mooie stap 
om het welzijn van zijn kippen te ver-
beteren. De fastfoodketen ondertekent 
de ‘European Chicken Commitment’ 
voor alle landen binnen de Domino’s 
Pizza Enterprise Group, waaronder 
Nederland. Ook gaat het bedrijf een 
partnerschap aan met Compassion 
in World Farming, om op Europees 
niveau te blijven kijken naar het 
dierenwelzijnsbeleid. Natuurlijk doen 
ook wij daar een duit in het zakje. 

Je dorst lessen en tegelijkertijd een 
statement voor dieren maken. SayWhat 
maakt het sinds kort 
mogelijk. Met hun 
thermosflessen strijdt het 
bedrijf tegen de plastic 
soep die jaarlijks 
veel dieren het 
leven kost. Speciaal 
voor World Animal 
Protection werden 
er zeven flessen 
ontwikkeld, elk met 
een eigen dier. Een 
fles houdt je drankje 
tot 24 uur koud of 
tot 12 uur warm en 
kost € 24,95, 
waarvan € 5 naar 
World Animal 
Protection gaat. 
Die wil je toch heb-
ben?! Bestel ‘m via saywhatbottles.nl/
worldanimalprotection 

Goed nieuws 
uit de reisbranche!
Reisbrancheorganisatie ANVR heeft 
samen met ons hun dierenwelzijnsbeleid 
aangescherpt. Een belangrijke 
aanpassing is het advies aan 
reisorganisaties om geen attracties meer 
aan te bieden of te promoten, waar 
dolfijnen en walvisachtigen kunstjes 
doen of aangeraakt kunnen worden. 
Reisorganisaties die zijn aangesloten 
bij ANVR hebben hiermee duidelijke 
handvatten over wat wel en niet past bij 
een diervriendelijke excursie. Een enorme 
stap voorwaarts voor de bescherming 
van wilde dieren.

http://www.saywhatbottles.nl/worldanimalprotection
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Varkens kwispelen met hun staart als ze zien dat 
andere varkens goed worden behandeld, 

en zetten juist hun oren naar achter als ze zien 
dat er slecht met anderen wordt omgegaan.
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Elke dag lijden miljoenen varkens op inten-
sieve veehouderijen over de hele wereld, 
zowel fysiek als psychisch. De stijgende 
vraag naar varkensvlees heeft ertoe geleid 
dat de meeste voedselleveranciers dieren-
welzijn over het hoofd zien ten gunste 
van winst. Met als resultaat dat varkens in 
krappe en barre omstandigheden worden 
gehouden, vaak op oncomfortabele 
betonnen vloeren en zonder natuurlijk licht. 
De meeste moedervarkens die voor de 
fokkerij worden gebruikt, worden in kooien 
gehouden die zo smal zijn dat ze zich 
niet eens kunnen omdraaien. En biggen 
worden vroeg bij hun moeder weggerukt 
en ondergaan vervolgens pijnlijke vermin-
kingen. 

Sarah Ison werkt sinds 2006 met varkens 
en heeft veel ervaring met het obser-
veren van hun gedrag in verschillende 
huisvestingssituaties. Ze zet zich in om te 
ontdekken wat een varken nodig heeft om 
zich gelukkig te voelen. Volgens haar lijden 
varkens om verschillende redenen: ‘De 
belangrijkste twee zijn opsluiting in kooien 
en een gebrek aan mentale stimulatie en 
interactie.’ Want dat dit hun geluk in de 
weg staat, staat volgens haar als een paal 
boven water. 

Opsluiting in kooien
Een belangrijk aspect van het welzijn 
van een varken is het hebben van ruimte. 
Varkens zijn van nature schone dieren die 
aparte plekken creëren om te slapen, te 
eten, te spelen en naar het toilet te gaan. 
Ze houden hun lichaamstemperatuur onder 
controle door af te koelen in water of 
modder, wat hun huid beschermt en voor-
komt dat deze oververhit raakt, uitslag krijgt 
of pijnlijk en droog wordt. En het kunnen 
verkennen van de grond, en zoeken 

Híer gaat een varkensstaart 
van kwispelen
Varkens zijn zeer intelligente, charismatische en sociale dieren. In het wild dwalen ze urenlang 
rond en zoeken ze naar voedsel. Ze rusten in zacht gras en verkennen de omgeving met hun snuit. 
Maar op industriële veehouderijen kunnen varkens geen kant op, wat ernstig mentaal en fysiek leed 
veroorzaakt. Onze Global Farm Animal-adviseur Sarah Ison neemt ons mee in het natuurlijke gedrag 
van varkens en vertelt waar hun staart wél van gaat kwispelen. 

Expert Sarah Ison vertelt over het geluksgevoel van varkens

Sarah Ison

varkens de voorwerpen drie jaar later 
weer werden aangeboden, konden ze nog 
steeds het onderscheid maken’, licht Sarah 
toe. ‘Maar een varken zal het ook goed 
onthouden als hij een negatieve ervaring 
met een persoon heeft gehad.’ 

Varkens leven bij voorkeur in groepen 
van ongeveer zes en vertonen vriendelijk 
gedrag en empathie. Ze kwispelen met hun 
staart als ze zien dat andere varkens goed 
worden behandeld, en zetten juist hun oren 
naar achter als ze zien dat er slecht met 
anderen wordt omgegaan. Sarah: ‘Het zijn 

Varkens zijn in staat 
veel taken sneller uit 
te voeren dan een 

driejarig kind.

naar en vinden van voedsel, is belangrijk 
gedrag van een varken. Wanneer ze de 
kans krijgen, zullen deze dieren dan ook 
veel tijd besteden aan wroeten, rollen en 
verkennen. In een kooi is deze ruimte er 
helaas niet. Het gebrek aan beweging 
zorgt voor zwakke botten. En bij slechte 
ventilatie, wat vaak het geval is, is er veel 
bijtende ammoniak in de stal, wat tot long-
infecties leidt. 

Gebrek aan mentale 
stimulatie en interactie
Varkens zijn nieuwsgierige en intelligente 
dieren. Na duizenden jaren van interac-
ties met mensen hebben varkens veel van 
dezelfde menselijke sociale intelligentie 
verzameld als gedomesticeerde honden. 
Ze zijn in staat veel taken sneller uit te 
voeren dan een driejarig kind en rivali-
seren met chimpansees in hun vermogen 
om dingen te verwerken en te leren. Ook 
hebben ze een goed herinneringsver-
mogen. ‘In een onderzoeksproject werden 
een bal, een frisbee en een halter voor 
een groep varkens geplaatst en werd 
hun geleerd om op commando over 
een bepaald object te springen, ernaast 
te zitten of het op te pakken. Toen de 



6 WORLD ANIMAL PROTECTION  |  VOORJAAR 2021

‘Mijn favoriete ding aan hen is hun persoonlijkheid. Ze hebben allemaal 
individuele kenmerken, kleine eigenaardigheden, die ze uniek maken.’

geweldige wezens. Mijn favoriete ding 
aan hen is hun persoonlijkheid. Ze hebben 
allemaal individuele kenmerken, kleine 
eigenaardigheden, die ze uniek maken.’ 
De dieren communiceren gretig, met meer 
dan twintig verschillende geluiden. Ze 
drukken alles uit, van waarschuwingen tot 
begroetingen en het hebben van honger. 
Een zeug roept haar biggen als het tijd is 
om te zogen door te grommen en te gillen, 
en tijdens het zogen ‘zingt’ ze. De biggen 
herkennen de stem van hun moeder goed. 
Zonder uitdaging en interactie met andere 
dieren, ontwikkelen de meeste varkens 
tekenen van hulpeloosheid en apathie 
en worden ze minder actief en nieuws-
gierig, wat in verband wordt gebracht 
met depressie. ‘Varkens in kooien laten dit 
duidelijk zien door abnormaal gedrag, 
waaronder op elkaars staart kauwen. Een 
indicator van mentale nood, pijn en verve-
ling’, legt Sarah uit. 

Het is tijd om varkens 
te laten kwispelen
Varkens hebben een aanzienlijke hoeveel-
heid mentale stimulatie en onderlinge inter-
actie nodig om zich gelukkig te voelen. Ze 
horen dan ook niet in kooien, maar in een 
grotere ruimte die kan worden gedeeld met 
andere varkens. Zogenaamde groepshuis-
vesting, waarin ze zich natuurlijk kunnen 
gedragen. ‘Het is absoluut heerlijk als je 
varkens observeert in groepshuisvesting’, 
vertelt Sarah. ‘Ze kunnen naast elkaar 
liggen, sociaal met elkaar omgaan en 
hebben dingen om te doen. De varkens 
kunnen vrij rondsnuffelen en hun omge-
ving verkennen, waardoor je niet zo vaak 
het abnormale gedrag als schijnkauwen 
en traliebijten ziet, dat wel bij varkens in 
krappe hokken zichtbaar is.’

Het hogere welzijn van varkens in 
groepshuisvestingen komt niet alleen ten 
goede aan de dieren zelf, maar ook aan 
mensen. Over de hele wereld verbeteren 
kooivrije systemen de productiviteit, waarbij 
de varkens een leven leiden dat de moeite 
waard is. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
dit leidt tot betere vleeskwaliteit, voeding, 
voedselveiligheid en duurzaamheid. In het 
Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, 
Australië, Nieuw-Zeeland en Canada 
is herhaaldelijk aangetoond dat goed 
beheerde groepshuisvesting een gelijk-
waardige of betere productie kan ople-
veren, wat betekent dat de groep stabieler 
is, betere vruchtbaarheid heeft en minder 
biggen doodgeboren worden. Het tij 
keert nu ook in Brazilië en China, en we 
helpen andere opkomende markten om in 
groepshuisvesting te (blijven) investeren. 
Samen werken we aan een einde van het 
lijden van varkens.

De afgelopen zes maanden hebben we 
campagne gevoerd om de financiële 

sector aan te moedigen dierenwelzijn 
serieus te nemen. Banken, pensioenfondsen 
en verzekeraars kunnen bijvoorbeeld van 
bedrijven waarin ze investeren eisen dat 
groepshuisvesting gerealiseerd wordt. Al 
meer dan 70.000 mensen hebben onze 
open brief aan de sector hierover onderte-
kend. Daar zijn we blij mee! We delen de 
handtekeningen met de financiële instel-
lingen en gaan met ze in gesprek. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat dierenwelzijn 
hoger op de agenda komt. 
 

Varkens zijn van nature schone dieren die 
aparte plekken creëren om te slapen, te eten, 

te spelen en naar het toilet te gaan.
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Frisse lentecurry met flatbread
Minder vlees en dierlijke producten eten is beter voor het milieu én voorkomt dierenleed. We kunnen 
dus beter switchen naar plantaardige alternatieven. Maar wat eet je dan? Nou, deze lentecurry 
bijvoorbeeld. Plantaardig eten is niet moeilijk en zelfs erg lekker. Probeer het zelf!

Aan de slag! 
Meng het zelfrijzend bakmeel, volkoren-
meel, zout, bakpoeder en paprikapoeder 
in een kom. Roer even om en giet hier de 
kokosyoghurt bij. Voor extra smaak pers 
je er een knoflookteentje in uit en voeg je 
wat fijngehakte koriander toe. Kneed het 
mengsel tot er een deegbal ontstaat en laat 
het 10 minuten rusten. Strooi vervolgens wat 
bloem op je werkblad en verdeel het deeg 
in acht grote stukken. Duw met de palm van 
je hand op een stukje deeg en maak er een 
rond broodje van, van ongeveer een halve 
centimeter hoog. Bak de broodjes in een 
pan met olie op hoog vuur, elke kant 3 minu-
ten. Bestrooi na het bakken met wat zeezout 
en fijngehakte koriander.

Snijd de peper fijn (verwijder de zaadlijst 
en zaadjes als je niet van pittig houdt) en 
vermaal in een vijzel met de Garam Masa-
la-kruiden, twee eetlepels zonnebloemolie, 
komijn- en korianderpoeder en tomatenpu-
ree. Zet dit opzij. Snipper de uien, hak drie 
knoflookteentjes fijn, en snijd de tomaten 
in blokjes. Schil het stukje gember en snijd 
fijn. Ook dit mag even opzij. Was de zoete 
aardappelen, snijd ze in blokjes en bak ze 

Ingrediënten
voor 4 personen

Flatbread (8 stuks)
300 gram ongezoete kokosyoghurt 
200 gram zelfrijzend bakmeel
100 gram volkorenmeel 
1 theelepel bakpoeder
1 theelepel paprikapoeder
1 mespunt zout
Drie takjes gehakte koriander
1 knoflookteen 
Olie om in te bakken 

Linzencurry
3 zoete aardappelen 
2 tomaten
1 paprika
2 uien
1 aubergine 
3 teentjes knoflook 
200 gram spinazie 
500 ml kokosmelk 
1 blikje of potje linzen (300 gram) 
70 gram tomatenpuree 
Stukje gember (zo’n 2 cm) 
1 Spaanse peper 
1 eetlepel Garam Masala-kruiden
1 theelepel komijnpoeder
1 theelepel korianderpoeder
2 eetlepels zonnebloemolie
Olie om in te bakken

Knoflooksaus
4 eetlepels vegan mayonaise 
8 eetlepels ongezoete sojayoghurt (of 
andere plantaardige yoghurt)
1 knoflookteen 
1 takje gehakte koriander 
1 citroen

een kwartiertje op middelhoog vuur met wat 
olie. Snijd ondertussen de paprika en auber-
gine, en bak die de laatste vijf minuten mee.

Zet een wokpan met olie op het vuur en 
fruit de knoflook, ui en gember kort aan. 
Voeg de gemaakte currypasta toe en bak 
twee minuten mee. Schenk hier langzaam 
de kokosmelk bij, zodat het mooi oplost, en 
voeg de tomatenblokjes toe. Draai het vuur 
laag en laat de curry pruttelen. Dan mag 
de gebakken zoete aardappel, paprika en 
aubergine erbij, samen met de spinazie. 
Giet als laatste de linzen af en voeg deze 
ook toe. Laat nog even staan en voeg naar 
smaak eventueel meer Garam Masala toe.

Meng voor de knoflooksaus vier eetlepels 
vegan mayonaise met acht eetlepels onge-
zoete sojayoghurt (of andere plantaardige 
yoghurt) . Pers hier het laatste knoflookteentje 
in uit en voeg wat druppels citroensap toe.  

Serveer de curry in een bowl, steek er een 
flatbread bij en druppel er wat knoflooksaus 
overheen. Garneer met een schijfje citroen 
en pers de rest van de overgebleven citroen 
over de curry uit als extra frisje. Enjoy! 
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2020: zwaar, maar succesvol
2020 was een zwaar jaar voor onze wereld. Maar ondanks de ongekende gebeurtenissen, 
stopten jullie, onze trouwe dierenvrienden, niet met strijden om dieren tegen lijden en wreedheid 
te beschermen. Daardoor hebben we samen 224 miljoen dieren een beter leven kunnen geven! 
Waaronder de beren in het Bioresource Research Center in Pakistan. 2020 was niet alleen gevuld 
met uitdagingen, maar bracht ook kansen en successen, waar we graag op terugblikken.

COVID-19 had een grote impact, ook 
op dieren. Herstelwerk in Australië werd 
noodgedwongen stopgezet, het inkomen 
van olifantencentra viel weg en er waren 
uitbraken bij nertsenfokkerijen. Ook 
berenopvang Bioresource Research Center 
(BRC) in Pakistan werd getroffen door het 
virus. In augustus en september ruïneerde 
extreem weer de biologische oogst van 
mais, wortelen, druiven en andere groenten 
op hun eigen boerderij. Het reservaat was 
daardoor afhankelijk van lokale markten 
voor voedsel voor beren. Deze markten 
moesten door het virus gedwongen 
worden gesloten, waardoor het opvang-
personeel grote afstanden moest afleggen 
om voldoende voedsel te verzamelen. 
Madeeha Manzoo, directeur van het BRC, 
legt uit dat een van de grootste moeilijk-
heden het vinden van voldoende perso-
neel was, om het reservaat draaiende te 
houden.

Anderzijds gaven de uitzonderlijke omstan-
digheden hun ook een kans. ‘Tijdens 
de lockdown waren de straten leeg en 
verdienden beereigenaren geen geld 
aan straatoptredens met dansberen. Dat 
was een goed moment om te onderhan-
delen met de eigenaren’, zegt Madeeha. 
Ondanks de uitdagingen hebben de 
BRC-medewerkers hun strijd voortgezet om 
meer beren naar het reservaat te brengen. 
Tot dusver hebben ze dit jaar veertien 
nieuwe beren bij de opvang verwelkomd, 
waaronder Bisa, Gull, Pippa en recentelijk 
Sobharo.

Ondanks de moeilijke maanden van 
lockdown hebben de beren van Balkasar, 
dankzij onze supporters en het harde 
werken van de BRC-medewerkers, een 
natuurlijk leven kunnen blijven leiden. 
Philippa Swindall, onze campagneleider: 
‘Hoewel het BRC dit jaar voor veel uitda-

gingen heeft gestaan met de impact van 
COVID-19, hebben ze ervoor gezorgd 
dat de beren geen enkele verandering in 
hun dagelijkse leven hebben opgemerkt. 
De voorzorgsmaatregelen die ze tijdens 
de pandemie hebben getroffen, hebben 
ertoe geleid dat de beren die in het 
reservaat wonen de hoogste zorg bleven 
ontvangen. En het BRC heeft het werk 
kunnen voortzetten om te onderhandelen 
over de overgave van nog meer beren uit 
de entertainmentindustrie. Op dit moment 
wordt geschat dat er nog 85 beren zijn 
die voor entertainment worden gebruikt. In 
de afgelopen twee jaar hebben we een 
daling van 23 procent gezien in het aantal 
beren dat voor vermaak wordt uitgebuit 
(110 beren in 2019 en 85 in 2020). 
Onze campagne om het gebruik van beren 
voor entertainment te beëindigen heeft een 
omslagpunt bereikt en we hopen dat deze 
daling zich in 2021 zal voortzetten.’



Jullie waren hun beschermers
• We verzamelden 1.397.113 handtekeningen tegen het 

gebruik van kooien in de Europese vee-industrie.
• We publiceerden een open brief aan de financiële sector 

om banken, verzekeraars en pensioenfondsen op te roepen 
om te stoppen met investeren in de vee-industrie.

• De Chinese overheid gaf schubdieren een hogere 
beschermingsstatus.
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Jullie waren er toen ze jullie 
het hardst nodig hadden
• We verzamelden wereldwijd ruim één miljoen hand-
 tekeningen voor een verbod op de wereldwijde handel 

in wilde dieren. 
• We gaven olifanten op twaalf locaties in Thailand 

genoeg te eten tijdens de moeilijke coronamaanden.
• We leverden twee ton hondenvoer bij de Thaise 
 boeddhistische tempel Wat Hua Khu, zodat driehonderd 

hongerige zwerfhonden gevoerd konden worden.

Jullie waren hun redders
• We inspireerden twee Chinese bedrijven om te stoppen 

met het verwerken van wilde dieren in traditionele 
 medicijnen. 
• We brachten huisdieren en vee redding na de uitbarsting 

van de Taalvulkaan op de Filippijnen.
• Na de catastrofale bosbranden in Australië steunden we 

het langdurige herstel van de getroffen wilde dieren. 

Jullie waren hun kampioenen
• Het Europees Parlement stemde in om illegale honden-

fokkerijen in Oost-Europa hard aan te pakken, zodat 
hondenleed wordt voorkomen. 

• We vaccineerden 210 straathonden in Delhi, zodat 
 ze beschermd zijn tegen hondsdolheid.
• Pizza Hut UK & Europe beloofde geen plofkip meer 
 te gebruiken. 

Jullie waren hun tweede kans
• Meerdere beren werden opgevangen in de door ons 

gesteunde opvangplekken in Pakistan en Roemenië. 



10

Het lot van Buba
Olifant Buba mag bij circus Freiwald blijven. Dat werd afgelopen december bijna unaniem in de 
Tweede Kamer besloten. Onze oproep aan Kamerleden om de ingediende moties niet te ondersteunen, 
mocht niet baten. Helaas. Want dat dit niet de juiste beslissing is voor Buba, weten wij zeker.

Opiniestuk door Sanne Kuijpers, campagnemanager

E l e p h a n t  H a v e n

Sinds 2015 geldt in Nederland een 
verbod op het optreden en rondreizen met 
wilde dieren. Voor circusolifant Buba werd 
een uitzondering gemaakt, omdat er in 
Europa niet direct een oplossing voorhan-
den was. Het circus waar zij verblijft, cir-
cus Freiwald, kreeg daarom een ontheffing 
tot 31 december 2020, op voorwaarde 
dat Buba niet meer optrad en met mensen 
van buiten het circus in contact kwam. 
In de tussentijd werd gezocht naar een 
geschikte opvangplek voor Buba.

Die geschikte opvangplek werd gevon-
den in Elephant Haven. Een opvang voor 
getraumatiseerde en gepensioneerde 
olifanten uit circussen en dierentuinen in 
een groot natuurgebied in Frankrijk. Het 
charmeoffensief van de familie Freiwald 
zorgde echter voor een heel andere 
wending. De commotie laaide flink op en 
begin december werd de toekomst van 
Buba besproken in de Tweede Kamer. 
Ondanks onze oproep aan Kamerleden 
om Buba rust en ruimte te gunnen in Elep-

hant Haven, werd bijna unaniem gekozen 
voor verblijf bij de familie Freiwald. 

Een onbegrijpelijke en ontzettend trieste uit-
komst. De huidige leefomstandigheden van 
Buba bij het circus schieten ernstig tekort. 
De overheid concludeerde eerder dat er 

sprake is van serieuze welzijnsproblemen 
in circussituaties. Die problemen zijn niet 
enkel het gevolg van de trainingen en 
optredens, maar ook van het rondreizende 
karakter van het circus en de daardoor 
beperkte huisvestingssituatie. Een circus is 
geen omgeving voor een wild dier om zich 
natuurlijk te kunnen gedragen. Zo zit Buba 
vaak in een trailer en soms zelfs met een 
poot aan de ketting.

In Elephant Haven krijgen olifanten juist 
de ruimte en rust die zij nodig hebben. 
De dieren worden niet geketend of in 
bedwang gehouden, en vrijwilligers en 
bezoekers kunnen de olifanten observeren, 
maar hebben geen direct contact met de 
dieren. Daarnaast worden alleen positieve 
trainingsmethoden gebruikt en wordt er 
niet met de olifanten gefokt. Buba kan 
er langzamerhand wennen aan andere 
olifanten.

De opeenvolgende ontheffingen sinds 
het verbod van 15 september 2015 

Illustratief beeld van een olifant
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Een verbod op nertsenfokkerijen: 
urgenter dan ooit
Al jaren zet World Animal Protection zich over de 
hele wereld in om wilde dieren in het wild te houden. 
Zo maken we ons onder andere hard voor een 
verbod op de handel in wilde dieren. De corona-
virusuitbraken bij nertsenfokkerijen, zowel in binnen- 
als buitenland, markeren de urgentie voor een 
dergelijk verbod. De handel is namelijk niet alleen 
wreed en niet duurzaam, maar brengt ook onze 
volksgezondheid in gevaar.

Het coronavirus is het afgelopen jaar in 
meer dan 370 nertsenfokkerijen in de 
Europese Unie aangetroffen. Dit vormt een 
groot risico: het virus kan bij de nertsen 
muteren en vervolgens mensen met nieuwe 
coronavarianten infecteren. In Denemarken 
is bijvoorbeeld een mutatie bij nertsen 
gevonden die mogelijk heeft geleid tot een 
verminderde respons op antilichamen. Om 
deze reden zijn in Nederland inmiddels 
alle nertsen gedood. Op 8 januari is hier 
het verbod op nertsenfokkerijen in werking 
getreden, waarmee deze wrede industrie 

in Nederland tot een eind komt. Niet alle 
Europese landen zijn echter overgegaan 
tot zulke maatregelen, terwijl het virus zich 
niet laat afremmen door landsgrenzen. Dit 
brengt de werkzaamheid van vaccins in 
gevaar én vergroot het risico op toekom-
stige pandemieën.

Samen met andere dierenwelzijnsorga-
nisaties zetten we ons in om een verbod 
op alle nertsenfokkerijen, en het transport 
van nertsen binnen en buiten de Europese 
Unie, te bereiken. Het is van cruciaal 

belang dat de EU krachtig en met één stem 
reageert op dit kritieke volks- en dierge-
zondheidsprobleem. Maar we kijken ook 
breder dan Europa. Vorig jaar hebben onze 
wereldleiders tijdens de G20-top beloofd 
om toekomstige pandemieën te voorko-
men. Als we stoppen met het verhandelen 
van wilde dieren, komen we al een heel 
eind. We blijven ons dan ook inzetten om 
de G20 zijn belofte te laten nakomen, en 
richten ons dit jaar op de top in Italië. Want 
er moet een einde komen aan de handel in 
wilde dieren, voor eens en voor altijd.

Over olifant Buba
Buba werd 45 jaar geleden geboren in Zimbabwe. Haar ouders werden 
door stropers gedood en omdat werd gedacht dat het babyolifantje niet 
zou overleven zonder menselijke steun, is ze uit het wild gehaald. Ze werd 
in Europa opgevangen door circusmensen en – door training, inprenting en 
mishandeling – getemd om een van de vele wilde dieren te worden die in 
circussen worden geëxploiteerd. Inmiddels reist de Afrikaanse vrouwtjes-
olifant al 28 jaar mee met circus Freiwald.

waren er altijd op gericht om uitstel te 
verlenen tot Buba kon vertrekken naar 
een opvangcentrum. Deze opvang ís 
er nu: olifantenopvang Elephant Haven 
in Frankrijk. Het besluit van de Tweede 
Kamer is voor ons dan ook onbegrijpelijk. 
De nieuwe ontheffing biedt geen 
verantwoord perspectief. Wij denken nog 
steeds dat deze getraumatiseerde olifant 
een waardig verblijf verdient. Het is intens 
verdrietig dat haar dit niet gegund is.



RETOUR: Louis Couperusplein 2III, 2514 HP Den Haag

Elke editie zetten we een supporter in het zonnetje, omdat hij of zij zich extra inzet voor dieren. 
Dit keer: Lynda Smids. Zij schildert al enkele jaren feestdagenkaarten waarvan een groot deel van de 
opbrengst naar een dierenorganisatie gaat. Afgelopen jaar was World Animal Protection de gelukkige! 

Opkomen voor dieren doet Lynda al haar 
leven lang. Want dat dieren leed wordt 
aangedaan, daar begrijpt ze echt niets 
van. Vegetarisch eten en het in huis nemen 
van zwerfdieren, werd haar met de paple-
pel ingegoten. Rond haar achttiende werd 
ze activistischer. ‘Ik stond elk weekend 

te demonsteren, voor McDonald’s en de 
bontwinkel’, vertelt ze. ‘En ik probeerde 
iedereen te wijzen op wat ze op hun bord 
hadden liggen. Ik wilde mensen graag 
wijzer maken, ook al werd dat niet altijd 
gewaardeerd.’ Ze kwam erachter dat men-
sen zich hierdoor juist afkeerden. Nu deelt 
ze haar missie liever op een constructieve-
re, positievere manier, zodat ze anderen 
kan inspireren: ‘In mijn eentje ga ik het niet 
redden; hoe meer mensen meedoen, hoe 
meer dieren er gered worden.’

Die missie sijpelt in alles door. Toen Lynda 
aan de slag ging als tekendocent, liet ze 
haar leerlingen tekeningen maken van 
waar dieren thuishoren en gelukkig zijn. En 
nu Lynda door haar spierziekte niet meer 
als lerares werkt, heeft ze alle tijd en ruimte 
om haar boodschap te uiten via haar 
schilderkunst. ‘Een geluk bij een ongeluk’, 
zoals ze zelf zegt. Ze verzint steeds meer 

Inspirerende supporter Lynda Smids 

Beste Lynda, wat een 
mooie actie heb je 
opgezet. Dankjewel 
voor je donatie en je 
betrokkenheid bij het 
welzijn van dieren!

Om je te helpen bij het in kaart brengen van alles wat je nabestaanden te zijner tijd 
moeten weten, hebben we een praktisch werkboek gemaakt: het erfenisdossier ‘Alles 
goed geregeld.’ Wie neemt bijvoorbeeld de zorg voor je huisdier over als je er niet meer 
bent? En welke bestemming geef je persoonlijke en emotioneel geladen bezittingen? 
Met dit werkboek kun je precies aangeven wat je bezit en aan wie je dat wilt nalaten. 
Jouw nalatenschap ook goed geregeld hebben? Vraag dan gratis het erfenisdossier 
‘Alles goed geregeld’ aan via  

 worldanimalprotection.nl/doe-mee/nalaten-via-testament

Alles goed geregeld – nalaten aan wat je liefhebt

initiatieven om geld in te zamelen voor 
goede dierendoelen en informatie over 
te dragen, waar deze kaartenactie een 
mooi voorbeeld van is. Lynda blijft zich op 
deze manier inzetten: ‘Ik wil later herinnerd 
worden door mijn schilderwerk en mijn 
acties om het milieu en dieren te redden. 
En uiteindelijk, ook al weet ik dat het een 
heel groot streven is, wil ik dat alle dieren 
vrij en gelukkig zijn.’ 

http://www.worldanimalprotection.nl/doe-mee/nalaten-via-testament
http://www.worldanimalprotection.nl/doe-mee/nalaten-via-testament

