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Nieuwe 
directeur 
Dirk-Jan 
Verdonk

Sinds januari staat er een nieuwe directeur aan het roer bij World 
Animal Protection Nederland. Alhoewel, echt nieuw is Dirk-Jan 
Verdonk niet. Hij werkt al sinds 2008 als hoofd Programma’s bij de 
organisatie, op een reeks van dierenonderwerpen op nationaal, 
Europees en internationaal niveau. Een paar vragen: 

Wat is de reden geweest dat je je 
voor dieren bent gaan inzetten? 
Van jongs af aan was ik al gefascineerd 
door dieren en kon ik er niet tegen dat 
dieren onrecht werd aangedaan. Ik kan me 
scherp herinneren dat ik als jongetje van 
een jaar of tien voor het eerst hoorde over 
het bestaan van legbatterijen. Het voelde 
alsof ik een stomp in mijn maag kreeg.  
Ik kon eigenlijk niet geloven dat mensen  
zo gemeen tegen dieren konden doen. 
Tegenover mensen en al hun technologie 
zijn dieren vaak zo machteloos; over-
geleverd aan onze grillen en economische 
belangen. De macht die we over dieren 
hebben schept een zware verantwoordelijk-
heid om hun belangen recht te doen. 

Wat heb je tot nu toe bereikt voor 
dieren? 
Ik heb het voorrecht gehad een bijdrage 
te leveren aan tal van initiatieven, maat-
regelen en wetten: van het verbod op wilde 
dieren in circussen en het bewegen van de 
reisbranche om te stoppen met olifantritjes, 
tot de opname van dierenwelzijn in beleids-
instrumenten van de Verenigde Naties. 
Maar ik ben met name trots op het werk 
om te zorgen dat de financiële sector zijn 
verantwoordelijkheid gaat nemen voor de 
medeplichtigheid bij wereldwijd, grootscha-
lig dierenleed. Daar is nog een heel lange 
weg te gaan.

Welke diersoort heeft een 
speciaal plekje in jouw hart?
Er zijn heel veel dieren die een speciaal 
plekje in mijn hart hebben, maar mijn eigen 
honden, Oki en Viggo, wel het speciaalste. 
Dat maakt ook dat het leed dat varkens 
wordt aangedaan me misschien nog wel 

het meest raakt. Want dat zijn op hun eigen 
manier even slimme en sociale dieren als 
honden. Toch houden we ze opeengepropt 
in kale hokken waar ze zich kapot vervelen. 
Vervolgens maken we ze op een rotmanier 
dood. Dat is niet zozeer een verwijt aan 
varkensboeren die vastzitten in een systeem 
waarbinnen ze, zo goed en zo kwaad als 
dat gaat, opereren, maar wél aan de partijen 
die hier wat aan kunnen doen: supermarkten, 
fastfoodketens, de banken en de overheid.   
 
Wat zijn nu de grootste 
uitdagingen op het gebied van 
dierenwelzijn?
De grootste uitdagingen hebben te maken met 
ons voedselsysteem. Niet alleen vanwege de 
vele miljarden dieren die zitten opgesloten in 
de wereldwijde vee-industrie, maar ook de 
gevolgen die dat heeft op de leefgebieden 
van wilde dieren. Die worden steeds kleiner, 
om plaats te maken voor veevoerproductie of 
het houden van runderen, denk bijvoorbeeld 
aan de Amazone. Om nog maar te zwijgen 
over de gigantische gevolgen van klimaatver-
andering, waaraan de vee-industrie bijdraagt, 
voor dieren in het wild. 

Welke hoop heb je voor dieren in 
de toekomst? 
Ik zou willen dat we als mensheid gaan 
beseffen dat dieren een eigen bestaansrecht 
hebben, dat ze hun eigen impulsen, verlan-
gens en belangen hebben. En dat we die zo 
goed mogelijk moeten respecteren in al ons 
handelen. Niet alleen als consument, maar 
vooral vanuit bedrijven, financiële instellingen, 
overheden en internationale organisaties. 

Maak kennis met...

Zie hier hoe onze organisatiestructuur er nu uit ziet: 
worldanimalprotection.nl/organisatie/team
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BIJZONDER FOTOMOMENT Leestip

Hoe wordt er met dieren omgegaan in 
tijden van crisis? Journalist Olaf Koens 
zocht het uit; hij reisde af naar het Mid-
den-Oosten en vond daar tragische, 
ontroerende en soms zelfs lachwekkende 
verhalen en schreef het op in Paarden vlie-
gen businessclass. Je leest hoe in Aleppo 
gevechten stilgelegd worden om dieren-
tuindieren naar Turkije te kunnen brengen. 
Hoe duizenden paarden in de Golf eerste 
klas naar een minder warm land worden 
gevlogen wanneer het te warm wordt. En 
hoe vogels worden verdacht van spiona-
ge en in de gevangenis hun lot moeten 
afwachten. 

Paarden vliegen businessclass. Verhalen 
over mens en dier in het Midden-Oosten, 
Olaf Koens, Uitgever Nijgh & Van Ditmar, 
ISBN 978 90 388 0710 2, € 21,50

Bijzondere paarden en 
spionage door vogels

Tweede olifantvriendelijke opvang
Na de opening van het omgevormde olifantenkamp ChangChill in Thailand 
vorig jaar, heeft een tweede opvang zijn deuren geopend. Following Giants 
veranderde, met onze hulp, van plek waar je olifantenritten kon doen, naar 
een fijn thuis waar olifanten in rust kunnen grazen, rondscharrelen en modder-
baden kunnen nemen. Op dit moment wordt de opvang bewoond door de 
olifanten Jahn, Chok, Sow en Tanwa. 

Geen dierenwelzijn 
in beleid ABP
Onlangs publiceerde 
ABP, het pensioen-
fonds voor overheid en 
onderwijs, het nieuwe 
beleid Duurzaam en 
Verantwoord Beleggen. 
Waar ABP-deelnemers 
dierenwelzijn belangrijk 
vinden en niet willen dat 
hun geld wordt geïnvesteerd in dieron-
vriendelijke praktijken, heeft ABP een 
andere keus gemaakt. Dierenwelzijn 
maakt geen onderdeel uit van het op 
klimaatgerichte beleid. Teleurstellend, 
vinden wij, want dat betekent dat jouw 
geld nog steeds kan worden belegd in 
plofkippen en kooivarkens. Daartegen 
in actie komen? Neem contact op met je 
pensioenfonds en laat weten dat je het 
er niet mee eens bent.

Nieuw leven 
voor beer Roxana
Deze knappe dame is de nieuwe 
aanwinst in berenopvang Libearty, 
gerund door onze partner Asoci-
atia Milioane De Prieteni (AMP). 
Roxana kwam eind vorig jaar naar 
de opvang in het Roemeense 
Zarnesti. De beer werd de eerste 
drie jaar van haar leven gebruikt 
als foto-accessoire in een resort, 
waarna ze verhuisde naar een 
dierentuin. Na klachten van dierentuinbezoekers over haar 
eenzame opsluiting en het gedrag dat ze vertoonde, kon ze eindelijk worden 
gered door AMP. Daar geniet ze inmiddels van een echt leven als beer.  

Hondsdolheid-vaccinaties in 
Kenia en India
Dierenartsen en vrijwilligers hebben afgelopen periode in 
Kenia en India honden en katten ingeënt tegen hondsdol-
heid. Dat is nodig, omdat jaarlijks 59.000 mensen over-
lijden aan hondsdolheid, net als een onbekend aantal 
honden. In 99 procent van de gevallen wordt de ziekte 
overgedragen van honden op mensen. In het Indiase 
New Delhi lukte het om 300 honden te vaccineren. 
In Kenia kregen ongeveer 750 honden en katten een prik. 

Farmaceuten zetten stappen 
voor beren
Twee farmaceutische bedrijven hebben onze wildlife 
friendly medicine-belofte ondertekend. De bedrijven 
Zhejiang Pharm Co. en WuXi Biologics beloven 
daarmee geen medicijnen waar wilde dieren in
verwerkt zijn, te maken. In Azië is er een grote 
markt voor traditionele medicijnen met bijvoorbeeld 
berengal. De berengal wordt bij levende beren 
afgetapt door een permanent gaatje in hun galblaas 
te maken. De beren leven onder erbarmelijke 
omstandigheden. Deze belofte betekent een grote 
doorbraak in onze berengal-campagne – en vormt, 
hopelijk, het begin van het einde aan het gebruik van 
dieren voor traditionele medicijnen. 
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Het vuur liet een spoor van verwoesting 
achter in Australië. Dode en gewonde 
dieren en volledig platgebrande bossen. 
De beelden van verbrande kangoeroes 
gingen de hele wereld over – een angst-
aanjagend gezicht. Van alle kanten werd 
hulp opgestart, om mensen en dieren in de 
getroffen gebieden te helpen. Met groot 
respect voor, veelal vrijwillige, brandweer-
mannen en -vrouwen die het vuur met 
man en macht probeerden te bestrijden. 
Evacuaties werden opgezet en geld werd 
ingezameld. Ook wij kwamen, mét en 
dankzij supporters, in actie. 

We ondersteunden lokale organisaties 
met medische hulpmiddelen waarmee 
zij getroffen dieren kunnen helpen. Zo 
hielpen we een mobiele zorgbus met de 
verzorging van kleine kangoeroes, zoals 
Flame. Flame had verwondingen aan haar 

is. Ook hielpen we, met een drone met 
warmtebeeldcamera, met de zoektocht 
naar overlevende dieren in een getroffen 
gebied. We vonden geen dieren, maar 
hoorden wel vogels fluiten, wat een goed 
teken is. 

pootjes. De dierenartsen van de mobiele 
bus konden beschadigd weefsel verwijde-
ren en behandelden haar met een laser om 
het herstel te bespoedigen. Flame herstelt 
bij een dierverzorger en gaat terug naar 
het wild als ze er weer helemaal bovenop 

Bosbranden van ongekende omvang teisterden Australië in de 
afgelopen periode. Mensen kwamen om in het vuur, velen verloren 
hun huizen, en steden waren in gevaar. Het effect op dieren en 
het milieu is catastrofaal. Naar schatting overleden meer dan een 
miljard dieren, waaronder vele koala’s en kangoeroes.

Warmtebeeldcamera

Australië: 
hulp en 
hartverwarmende 
reacties
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Naast directe hulp en ondersteuning is 
hulp op lange termijn hard nodig. Want 
hoe herstellen getroffen dieren in zo’n 
natuurgebied zich? En hoe kun je voorko-
men dat zo’n ramp nog eens plaatsvindt? 
In de nasleep van de bosbranden – en 
tijdens het aanhoudende gevaar van 
opnieuw oplaaiende vuren – evalueerden 
we daarom de impact van de bosbranden 
op Australische dieren. Door dat onder-
zoek komen we te weten: waar werk aan 
de winkel is, waar we de overheid op aan 
kunnen spreken en hoe het land zich kan 
voorbereiden op rampen om de unieke 
dieren en planten te beschermen die in 
Australië leven. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat ook 
huisdiereigenaren in risicogebieden weten 
wat ze moeten doen in geval van een 
ramp. Dieren, ook huisdieren, zijn vaak de 
vergeten slachtoffers van rampen zoals 
deze. Ze worden vaak in de chaos en 
paniek achtergelaten. Met ons ‘Protect 
your Pet’-programma helpen we bewoners 
zich daarvan bewust te maken en geven 
we ze inzicht hoe ze dieren bij een ramp 
snel kunnen helpen. We helpen lokale 
diergeneeskundestudenten, professionals, 
ramppreventiemanagers en reddings-

organisaties voor dieren, bij het bouwen 
aan capaciteit; zodat ze weten hoe ze 
dieren in nood kunnen helpen en hoe ze 
zich kunnen voorbereiden op toekomstige 
rampen. Naast dit directe werk, motiveren 
we overheden om dieren op te nemen in 
hun rampenplannen om zoveel mogelijk 
slachtoffers te voorkomen. Want daar zijn 
we het natuurlijk allemaal over eens: een 
verwoestende ramp zoals deze, moet 
koste wat kost voorkomen worden in de 
toekomst. 

Direct in actie 
met Tikkie
Om snel dieren te kunnen helpen bij 
een ramp, is vaak financiële hulp nodig. 
Tijdens de ramp in Australië hebben we 
onze dierenvrienden ge-sms’t en hen via 
een Tikkie eenmalig gevraagd om extra 
steun. Heb je de sms niet gekregen, 
maar zou je dat wel willen? Mail dan 
naar info@worldanimalprotection.nl

*  Tijdens het schrijven van dit artikel woedden er nog steeds branden in Australië en 
  kon de exacte schade nog niet worden vastgesteld. 
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Actie voor dolfijnen 
in Amsterdam
Wereldwijd leven 3.000 dolfijnen in gevangenschap ter vermaak 
van mensen. We voeren al een aantal maanden actie tegen de 
kaartverkoop van dolfijnenattracties; zo werd onze internationale 
petitie door al ruim 265.000 dierenvrienden getekend. Toch blijven 
bedrijven dolfijnenleed promoten en het publiek misleiden door het 
dierenleed achter dolfijnenvermaak te verbergen. Reden voor actie! 

De Leidsestraat in Amsterdam was eind 
januari zoals gewoonlijk gezellig druk. Fijn, 
want met onze actie wilden we voorbijgan-
gers informeren en vragen om zich uit te 
spreken tegen dolfijnen in gevangenschap. 
De vraag: schrijf een kaart aan Expedia 
Group en roep hen op te stoppen met 
de kaartverkoop van dolfijnenattracties. 
Regelmatig hoefde het team niet eens iets 
te vragen aan voorbijgangers op straat. 
De mobiele billboards, kaarten, World 
Animal Protection-tasjes met informatie en 
opblaasdolfijnen trokken al voldoende de 
aandacht. ‘Wij tekenen meteen! Het is 
bizar dat er nog mensen zijn die dolfinaria 
leuk vinden. Zodra ik eenmaal de waar-
heid kende, ben ik nooit meer naar een 
dolfinarium geweest’, zei een man die met 
zijn zoon in Amsterdam was en meteen 
een van de ‘Doe niet zo vinnig!-kaarten’ 
tekende. Ook bij het kantoor van Expedia 
aan de Herengracht werden voorbijgan-
gers gewezen op het dolfijnenleed en de 
grote rol die het reisplatform hierin speelt. 
Een aantal medewerkers kwam zelfs naar 
buiten om te laten weten dat ze de actie 
steunden: ze zijn het niet eens met het 
beleid, maar hebben niet het gevoel hier 
als medewerker iets aan te kunnen veran-
deren. 

De kaartenactie eindigde met een dolfijnen-
spektakel in de gracht. Een flyboarder 
haalde stunts uit om aandacht te trekken 
voor onze boodschap, met de statige 
grachtenpanden als achtergronddecor. 
Metershoog torende de flyboarder boven 
het water uit met een opblaasdolfijn in 
zijn hand. ‘Mooie actie’, zei een groepje 
toeristen. ‘We zijn zelf wel eens naar Sea 
World geweest, maar kregen er meteen 
een vervelend gevoel bij. Dolfijnen horen 
niet hun leven lang kunstjes te doen, alleen 
maar omdat wij dat leuk zouden vinden. 

Ze horen lekker in de oceaan rond te 
zwemmen.’ De actie eindigde bij het kan-
toor van Expedia waar de handtekeningen 
en kaarten werden achtergelaten – het 
bedrijf wilde deze helaas niet in ontvangst 
nemen. In dezelfde week vonden over de 
hele wereld acties plaats vanuit andere 
World Animal Protection-kantoren. Kijk voor 
een compilatie van deze actie op onze 
website. 

*  Op het moment van schrijven waren er nog geen concrete toezeggingen van Expedia; 
 het laatste nieuws is te lezen op   worldanimalprotection.nl 

Teken de petitie 
Kom in actie tegen de verkoop van 
kaarten voor dolfijnenattracties 
en stuur je handtekening in 
via de bijgevoegde kaart! 



7WORLD ANIMAL PROTECTION  | VOORJAAR 2020

Fastfoodketens scoren slecht op kippenwelzijn
Jaarlijks houden we een onderzoek naar het dierenwelzijnsbeleid van grote fastfoodketens om het 
welzijn van kippen te verbeteren. Ook dit jaar maakt The Pecking Order weer pijnlijk duidelijk hoe het 
gesteld is met het kippenwelzijn. Dit jaar bungelt Domino’s (weer) onderaan. 

Voor The Pecking Order worden fastfood-
ketens elk jaar beoordeeld op concrete 
toezeggingen, ambities en transparantie 
over dierenwelzijn. De meeste bedrijven 
scoren slecht: de standaarden liggen 
extreem laag. Dit jaar scoren Burger King, 
Pizza Hut en Domino’s Pizza het slechtst. 
De enige echt positieve uitzondering in de 
ranglijst is KFC. Het bedrijf maakt als enige 
serieuze stappen in het verbeteren van het 
welzijn van kippen. Zo beloofde het bedrijf 
vorig jaar om van de plofkip af te stappen. 

Wereldwijd worden elk jaar zo’n 60 
miljard vleeskippen geslacht. Het grootste 
deel is plofkip; kippen die opeengepakt 
en meestal zonder daglicht in stallen 
zitten. Deze kippen zijn doorgefokt op 
hun snelle groei, waardoor ze een grote 
kans hebben op borstblaren en pijnlijke 
aandoeningen aan hun pootjes. Met deze 
ranglijst, publieke druk van supporters en 
regelmatige gesprekken motiveren we de 
fastfoodbedrijven om stappen te zetten. 
Als consument heb je een belangrijke stem; 
laat de bedrijven via sociale media weten 
hoe jij erover denkt, en help zo mee het 
leven van kippen te verbeteren. 

The    Pecking Order
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‘We zijn in principe allemaal gelijk’
Actrice Abbey Hoes (25) is enorm begaan met dieren en de wereld waar ze in leven. Dat was de reden 
om samen met haar een campagne te maken. Het resultaat is A LIFE WORTH LIVING: een reizende 
fototentoonstelling over dieren in de veehouderij. 

Actrice Abbey Hoes in actie voor dieren:

Abbey groeide op met dieren om haar 
heen. Ze woonde op een boerderij samen 
met elf katten, en vissen en honden. ‘En 
nog steeds is het eigenlijk een kleine 
dierentuin bij mij thuis’, vertelt ze. Ze vindt 
het belangrijk om op te komen voor haar 
idealen. Zo maakte de actrice eerder al 
een foto-expositie voor gelijkheid tussen 
mensen. ‘Maar dat geldt ook voor mens 
en dier. We zijn als mensen niet veel beter 
dan dieren. In principe zijn we allemaal 

gelijk’, vertelt ze. ‘Ik kwam met World 
Animal Protection in contact en zo besloten 
we deze mooie campagne te maken.’

Willem, Eefje en Mila
A LIFE WORTH LIVING is een inspirerende 
manier om mensen bewust te maken van 
het leven dat varkens, koeien, kippen en 
andere dieren leiden in de vee-industrie. 
‘Er leven zoveel dieren in slechte omstan-
digheden. Deze dieren verdienen een 

beter leven’, aldus Abbey. Het idee achter 
de fototentoonstelling is om het publiek te 
laten zien hoe het ook kan. De dieren die 
de hoofdrol hebben op de foto’s, van stier 
Willem tot varkens Eefje en Mila, leven 
op de Nobele Hoeve – een opvang voor 
dieren die gered zijn uit de vee-industrie. 

Stierkalfje Willem kreeg een speciaal 
plekje in de tentoonstelling. Abbey: 
‘Mensen kunnen misschien vooroordelen 
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‘We zijn in principe allemaal gelijk’

hebben dat stieren gevaarlijke dieren zijn. 
Je moet er natuurlijk ook voorzichtig mee 
zijn, maar wij konden tijdens het maken van 
de foto’s helemaal tegen hem aan kroelen. 
Eigenlijk verschilt Willem helemaal niks van 
de honden en katten die we in huis houden 
en waarmee we ook kroelen. Het enige 
verschil is dat we het ene dier opeten, en 
het andere dier niet.’

Vleesconsumptie
Positieve aandacht voor dieren in de 
veehouderij is helaas hard nodig. Jaarlijks 
worden wereldwijd zo’n 70 miljard dieren 
gehouden voor vleesconsumptie – het 

Over Abbey Hoes
Abbey (25) is een Nederlandse 
actrice uit Rotterdam. Je kunt haar 
onder meer kennen van haar rol in de 
films Koning van Katoren, Vals, Zwaar 
Verliefd en Verliefd op Cuba. Voor 
haar rol in de romantische dramafilm 
Nena won ze het Gouden Kalf voor 
Beste Actrice. Ook speelde Abbey 
onder meer in series als Dokter Deen, 
Petticoat en Nieuwe buren. 

'Eigenlijk verschilt stier Willem 
helemaal niks van de honden en katten 

die we in huis houden.'
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Diervrij belofte
Om dieren in de veehouderij te helpen, hebben we een belofte opgesteld. 
Door goed naar je consumptiegedrag te kijken, kun je al grote impact 
hebben op de levens van dieren in de veehouderij, op je gezondheid én 
het milieu. De intensieve veehouderij levert namelijk een grote bijdrage aan 
klimaatverandering. Ook heb je door plantaardig te eten minder risico op 
hart- en vaatziekten. Beloof jij dieren te helpen door diervrij te eten? 

  worldanimalprotection.nl/doe-de-belofte-help-door-diervrij-te-eten

merendeel leeft onder slechte omstandig-
heden. In Nederland worden per jaar 550 
miljoen dieren geslacht. Alleen al in Europa 
worden nu nog jaarlijks 360 miljoen 
dieren in de veehouderij in krappe kooien 
gehouden. Bij biggetjes in de vee-indus-
trie worden vaak de staartjes en tanden 
geknipt, om te voorkomen dat ze uit stress 
en verveling elkaar te lijf gaan. Kippen 
zitten veelal dicht opeengepakt in stallen 
zonder daglicht en zijn zo doorgefokt dat 
ze vatbaar zijn voor allerlei aandoeningen.

De expositie was in januari te zien in het 
Louis Hartlooper Complex in Utrecht, 
in maart bij OPEN in Delft, en zal nog 
verschillende locaties in het land aandoen. 
Wil je weten waar de expositie te zien is? 
Houd dan worldanimalprotection.nl in 
de gaten. 

De tentoonstelling is gemaakt met dank aan: 
Abbey Hoes, Kasper van Steveninck, Denise 
Speelman, Noah Owie, de Nobele Hoeve, Venster, 
Louis Hartlooper Complex, Mud Jeans, Platform P en 
OPEN Delft. 
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Koala Lewis stond voor iets groters. Hij 
stond voor de duizenden, ongeziene 
koala’s die bij de branden zijn omgekomen. 
Hij was slachtoffer van branden, net als een 
miljard andere dieren in Australië. 

Eind dit jaar maakten we de balans op van 
de brandslachtoffers híér, in Nederland. 
Want ook hier voltrok zich afgelopen jaar 
een ramp. Ruim 176.000 dieren kwamen 
om door stalbranden – honderdzesenze-
ventigduizend kippen en varkens! Net als 
koala Lewis warmbloedige, sociale dieren. 
Zij zaten alleen gevangen in stallen zonder 
dat ze enige kans hadden om daaruit 
te kunnen ontsnappen. Ze verbrandden 
levend of stikten door de rook. 

Het is een kolossale schending van de 
zorgplicht voor dieren waaraan de Neder-
landse wet mooie woorden besteedt, 
maar waaraan geen adequate acties 
worden verbonden. Het is een drama van 
een omvang die je doet duizelen. En dus 
stoppen we het weg, verbannen we het uit 
onze gedachten, richten we ons medelijden 

Dieren ook in Nederland 
slachtoffer van branden
In november haalde een koala drie keer het wereldnieuws. De eerste 
keer omdat hij werd gered uit de bosbranden die Australië teisterden. 
Vervolgens omdat hij een stroom aan donaties op gang bracht. 
Tenslotte toen het droevige nieuws kwam dat hij toch nog aan zijn 
brandwonden was overleden.

kortstondig op een koala 17.000 kilometer 
verderop en gaan we over tot de orde 
van de dag. Het ministerie en de politiek 
hebben het onderwerp ondertussen in 
een poldermatig ‘actieplan stalbranden’ 
geparkeerd dat al zeven jaar loopt, zonder 
voor een daling in het jaarlijkse aantal 
brandslachtoffers te hebben gezorgd.  
Toch hoeft het niet zo moeilijk te zijn. 
Verhoging van de brandveiligheid is vooral 
een kwestie van geld. En ook zonder met 
een draaiende camera een biggetje uit een 
brandende stal te redden en het dier een 
naam te geven, valt dat geld best te orga-
niseren. Zo bepleit de True Animal Protein 
Price-coalitie, waar we deel van uitmaken, 
een bescheiden toeslag op vlees die ten 
goede komt aan een fonds, van waaruit 
maatregelen betaald kunnen worden om 
de Nederlandse veehouderij diervriendelij-
ker te maken. Jaarlijks zou dit fonds boeren 
met miljoenen euro’s kunnen steunen om 
brandmelders te kopen, bluswaterfaciliteiten 
aan te leggen en sprinklers te installeren 
(die in de zomer ook hittestress bij de die-
ren kunnen helpen bestrijden).

En vanzelfsprekend zou vanuit het fonds 
veel méér betaald kunnen worden om de 
transitie naar een duurzaam voedselsys-
teem te bekostigen. De stikstofcrisis kan 
ermee worden opgelost en de biodiversiteit 
verbeterd. De klimaatimpact van de voed-
selproductie kan ermee worden verminderd. 
Het kan helpen gezondere eetpatronen te 
stimuleren en gezondheidskosten te laten 
dalen. Bovendien, niet onbelangrijk in deze 
tijd, het voorstel biedt perspectief voor de 
boeren. De ramp dat we in ons land dit 
jaar 176.000 dieren levend hebben laten 
verbranden is op zichzelf een schande, het 
is eveneens – net als de boerenactivisten 
die amok maken – symptoom van een 
voedselsysteem dat onhoudbaar is. 

In 2020 is politieke daadkracht nodig 
om daar wat aan te doen.

Opinie door Dirk-Jan Verdonk



RETOUR: Louis Couperusplein 2III, 2514 HP Den Haag

Elke editie zetten we supporters in het zonnetje, omdat ze zich 
extra inzetten voor dieren. Dit keer: Linda Peperkoorn. Linda en haar 
kinderen Sacha en Ella zetten zich in om de Australiërs een hart 
onder de riem te steken na de heftige bosbranden.  

Toen Linda in haar twintiger jaren een rond-
reis door Australië maakte, ontdekte ze de 
ongerepte schoonheid van Kangaroo Island, 
een eiland bij de zuidkust van Australië. 
Linda: ‘Kangaroo Island werd een belangrijk 
onderdeel van mijn reis. De dieren en de 
natuur zijn er enorm divers en belangrijk voor 
Australië en daarnaast ook erg uniek; hier 
leeft bijvoorbeeld de enige koalapopulatie 
zonder chlamydia.’

Linda schrok toen ze hoorde dat er heftige 
branden woedden in Australië, waaronder 
op Kangaroo Island: ‘Ik vond het moeilijk om 
over de branden te horen. Je voelt je machte-

loos, omdat het ver weg is en je maar tot op 
een zekere hoogte kunt helpen.’ 

Linda en haar kinderen wilden graag iets 
doen. Ze besloten om, naast te doneren, ook 
tekeningen te maken voor Australië. Via haar 
zus Manon en kunstenares Mika, die beiden 
enthousiast waren over het idee, kwam Linda 
terecht op basisschool de Klimop in Hoofd-
dorp, op diverse tekenlessen en een buiten-
schoolse opvang. Hier gaf Linda, geholpen 
door haar kinderen, een presentatie over de 
natuur, de branden en de dieren op Kan-
garoo Island. Linda: ‘Ik was verrast over de 
kennis en het bewustzijn van de kinderen en 
hoe goed ze weten dat de dieren het moeilijk 
hebben. Zo stelden de oudere kinderen vra-
gen over de verbonden klauwen van koala’s 
die ze op het Jeugdjournaal hadden gezien. 
De kleuters kenden alle dieren bij naam. De 
community op Kangaroo Island is grotendeels 
afhankelijk van ecotoerisme. De kinderen 
zijn de volgende generatie die gaat reizen. 
Daarom vind ik het belangrijk om kinderen 
in Nederland te vertellen over dit prachtige 
eiland en Australië, over de invloed van de 
branden en de droogte op mens, dier en 
natuur en over hun ongelooflijke herstelkracht.'

Na de presentatie gingen de kinderen aan 
de slag met tekeningen voor de kinderen van 
gezinnen van wie de huizen zijn afgebrand 
en voor alle vrijwilligers bij de brandweer en 
de dierenopvang. Linda: ‘De tekeningen zijn 
erg bijzonder geworden. De kinderen hebben 
enorm hun best gedaan en persoonlijke bood-
schappen opgeschreven. Ze zijn inmiddels 
opgestuurd. Rebecca Davis, mijn vriendin 

Inspirerende supporter Linda Peperkoorn

Linda, Sacha en Ella veel dank 
voor jullie inzet en betrokken-
heid bij dierenwelzijn!

in Australië liet al weten dat ze daar met 
spanning uitkijken naar alle tekeningen.’ Ook 
mailde Linda de leraren van de school over 
hoe zij ouders kunnen informeren wanneer zij 
ook iets willen doen en dat ze bijvoorbeeld 
dieren kunnen helpen door geld te doneren. 

Linda wil actief blijven voor de gemeenschap 
en de dieren op het eiland, door via haar 
persoonlijke contacten daar te achterhalen 
waar nu behoefte aan is. Linda: ‘Via crowd-
funding is veel geld opgehaald en er is veel 
materiaal gestuurd. Dat is geweldig. Vaak 
is het daarna ingewikkeld door wie, hoe en 
wanneer dit geld lokaal kan worden besteed 
en of er nog een tekort aan datzelfde materi-
aal is. Die afstemming zo ver weg blijft lastig. 
De positieve media-aandacht en aanhou-
dende steun van een organisatie als World 
Animal Protection, die hun opbrengsten direct 
en gericht kunnen verdelen onder lokale 
organisaties, vind ik in dit soort gevallen dan 
ook onmisbaar.'


