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Ik ken maar weinig dieren die zo kunnen opgaan in rondscharrelen 
als varkens. Kont met fiere krulstaart in de lucht, snuit op of in de 
grond. Knorrend van opwinding wroeten, gedecideerd snuffelen en 
ontdekken, urenlang. Als ze daartoe gelegenheid hebben. Maar, 
welk varken heeft dat? 

Mijn eerste bezoek aan een varkenshouderij 
staat me nog scherp bij: een lange, half-
donkere stal, de doordringende geur van 
ammoniak en aan weerszijden van het loop-
pad rijen stalen constructies waarin moeder-
varkens op kale betonroosters opgesloten 
stonden. Kooien zo smal dat de dieren zich 
er niet eens in konden omkeren. Dieren zicht-
baar gefrustreerd of apathisch. Mijn gevoel 
van onmacht. Het spookt nog steeds door 
mijn hoofd, bijna twintig jaar na dato.  

Gelukkig is inmiddels al jaren (sinds 2013) 
groepshuisvesting verplicht in de EU. Een 
verbetering die aantoont dat beter dieren-
welzijn écht mogelijk is, maar tegelijkertijd 
onderstreept dat er nog een lange weg te 
gaan is. Want nog steeds mogen in de EU 
moedervarkens een belangrijk deel van het 
jaar in stalen kooiconstructies gevangen 
worden gehouden. En ook op andere pun-
ten schiet het welzijn van de varkens ernstig 
tekort. Buiten Europa is de situatie zelfs 
beroerder. Daar komt nog bij dat de varkens 
onderdeel zijn van een voedselsysteem dat 
ook grote andere mankementen kent. 
Bijvoorbeeld dat de dieren soja gevoerd 
krijgen, wat bijdraagt aan de verwoesting 
van de Amazone en Cerrado-savanne in 
Brazilië, het leefgebied van talloze wilde 
dieren. 

Veel werk aan de winkel dus. Niet alleen 
voor bedrijven die verantwoordelijk zijn 

voor de productie en verkoop van vlees, 
maar ook voor de banken en beleggers 
die in deze bedrijven investeren. Wij 
sporen die bedrijven en financiële 
instellingen aan om te werken aan een 
diervriendelijke en duurzame wereld. 
In dit magazine lees je hoe je ons 
daarbij kunt helpen. En er is meer nodig. 
Consumenten die diervriendelijke keuzes 
maken, burgers die op diervriendelijke 
partijen en politici stemmen. Dat laatste is 
trouwens binnenkort in Nederland weer 
actueel, met de verkiezingen die in maart 
2021 voor de deur staan. 

Ieder van ons kan zijn of haar steentje 
bijdragen aan een diervriendelijkere 
wereld. Dat bleek ook wel uit de leuke 
en inspirerende reacties die ik op het 
vorige magazine kreeg. En als we onze 
krachten bundelen, zijn we tot grootse 
veranderingen in staat. Wat ons daarbij 
drijft, is onze overtuiging. En die is vaak 
gebaseerd op onze ervaringen met 
dieren: bijzondere ontmoetingen met 
dieren, dieren met wie we samenleven, 
dieren die we zien via tv of internet. 
Misschien wil je jouw belangrijkste 
ervaring met me delen? Mail ze me via 
dirkjanverdonk@worldanimalprotection.nl 
Hartelijk dank!

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

Voor een baasje bestaat er vaak geen 
twijfel: mijn hond houdt van mij. Maar 
waarom is dat eigenlijk zo? Dieren-
psycholoog Clive Wynne neemt ons in 
zijn boek mee op de zoektocht naar 
de oorsprong van de liefdevolle relatie 
tussen hond en mens. Hij gaat terug in 
de tijd, een tijd waarin de hond die wij 
nu kennen nog niet gesocialiseerd was, 
en onderzoekt hoe de wolf veranderde in 

onze trouwe viervoeter. 
Door de persoonlijke 
betrokkenheid waar-
mee Wynne het 
verhaal vertelt, is het 
boek een bijzondere 
mix van wetenschap-
pelijke inzichten en 
een toegankelijk 
verhaal. Een 
must-have voor 
elke hondenfan!

Hond & Liefde, Clive D.L. 
Wynne, Kosmos Uitgevers, 

ISBN 978 90 215 7000 6, € 24,99

Van wolf naar 
trouwe viervoeterDe 50-jarige olifant Nam Gaew woont 

in olifantenopvang Tree Tops in Thailand. 
Ze is voor medische zorg sterk afhankelijk: 
Nam Gaew heeft een oude wond aan 
haar linkerpoot en die moet daarom 
dagelijks worden schoongemaakt en 
verzorgd. Dankzij veel dierenvrienden 
ging de zorg voor Nam Gaew gewoon 
door tijdens de coronacrisis. Door 
wegvallend toerisme ontstond in Thailand 

bij olifantenopvangplekken een sterk tekort 
aan inkomen, waardoor de zorg voor de 
olifanten niet meer gegarandeerd kon 
worden. We zetten een noodhulpactie op 
en daardoor konden we een aantal
plekken, zoals Tree Tops, door de crisis 
heen helpen. Zo konden de olifanten--
verzorgers worden doorbetaald en hadden 
de olifanten genoeg te eten en kregen ze 
de zorg die ze zo hard nodig hebben.

Beiroet: noodhulp 
voor viervoeters

‘Stop de kooien’ bij het 
Europees Parlement
‘Stop de kooien’ is een van de groot-
ste dierenwelzijnscampagnes ooit. 
Samen met andere organisaties verza-
melden we vorig jaar maar liefst 1,4 
miljoen handtekeningen om het leed 
van dieren in kooien te stoppen. De 
handtekeningen zijn 2 oktober aan het 
Europees Parlement aangeboden en
daarmee begint de officiële behande-
ling van het burgerinitiatief binnen 
de EU! Dankzij alle ondertekenaars 
scoort het initiatief een plekje op de 
Europese agenda. De Europese Com-
missie heeft nu zes maanden de tijd om 
hierop te reageren. Wordt vervolgd…

Begin augustus voltrok zich een ramp in 
Beiroet, Libanon. Een gigantische explosie 
in de haven van de stad, richtte een 
ravage aan. Bijna tweehonderd mensen 
kwamen om, en veel anderen raakten 
gewond en verloren hun huis. Ook dieren 
in de stad werden hard geraakt. Een 
hoop viervoeters raakten hun baasje kwijt, 
liepen verwondingen op of verloren hun 
thuis. 

Om hen te helpen, steunden we de 
lokale organisatie Animals Lebanon. 
Met het hulppakket konden dieren uit het 
rampgebied worden gered en konden 
de kosten voor de eerste spoedzorg, 
de uitrusting voor reddingsacties en 
verdere verzorging, zoals eten en drinken, 
gefinancierd worden. 
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‘Ik hoop dat we erachter komen 
 dat het zo niet langer kan’
Kippen, varkens en koeien… je zou het niet denken, maar hun lot wordt 
mede bepaald door de financiële sector. We publiceerden daarom een 
open brief aan banken, verzekeraars en pensioenfondsen, samen met 
goede doelen en BN'ers zoals Anita Witzier. De boodschap? Bescherm 
de dieren, bescherm de planeet! 

De vee-industrie en de financiële sector 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Banken, verzekeraars en pensioenfondsen 
investeren en beleggen in de vee-industrie. 
Het gevolg: grootschalig dierenleed, 
klimaatverandering, ontbossing voor 
sojateelt voor veevoer, verlies aan 
biodiversiteit door pesticiden en risico’s 
voor onze gezondheid. Presentatrice Anita 
Witzier, een van de ondertekenaars van 
de open brief die we aan de financiële 
sector stuurden (zie petitie pagina 8): 
‘Ik wist niet direct waar het om ging. Ik had 
er wel eens eerder van gehoord, maar 
ik wist niet in hoeverre en hoeveel deze 
sector hiermee te maken had.’

Iedereen zou deze brief dan ook moeten 
ondertekenen wat mij betreft. Het lijkt zo 
ver weg van ons te staan, maar die ontbos-
sing in de Amazone is voor het veevoer 
voor dieren hier in Nederland. 

‘Onze planeet is 
kostbaar, 

en daarom moeten we 
het nooit opgeven’

Met onze nieuwe campagne Reken af met 
dierenleed, creëren we daarom bewust-
wording. Julia Bakker, programmamanager 
dieren in de veehouderij, vertelt: ‘Veel 
dierenvrienden weten niet dat hun geld kan 
bijdragen aan plofkippen en kooivarkens. 
Aan het grote leed in de vee-industrie: 
het knippen van staartjes van kleine 
biggetjes of aan kippen die nooit van hun 
leven daglicht zullen zien. We willen dat 
mensen dit weten en dat ze daartegen in 
actie komen.’ Anita Witzier deed dat en 
ondertekende publiekelijk onze oproep. Ze 
vindt dat iedereen hetzelfde zou moeten 
doen en vertelt: ‘Ik ben bewoner van 
deze planeet; het gaat ons allemaal aan. 



‘Ik hoop dat we erachter komen 
 dat het zo niet langer kan’
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We staan zo ver af van de keten van-
daag de dag; voedsel is iets abstracts 
geworden en heeft niets meer te maken 

met de bron. Als je niet weet hoeveel 
arbeid er voor nodig is, en hoeveel 
dierenleed er in jouw product zit, 
dan voel je je niet betrokken. Als je 
er zelf niet voor hoeft te werken of 
te lijden, is het een ver-van-je-bed-
show. Maar alles draagt bij en alles 
is met elkaar verbonden. Daarom 
moeten we nu samen de schouders 
eronder zetten.’

Zelf heeft Anita van huis uit geleerd waar 
eten vandaan komt. Ze groeide op in 
Groot-Ammers, waar haar ouders ook 
een akker en een paar koeien en paarden 
hadden. ‘Het was heel kleinschalig’, vertelt 
Anita, ‘en voor eigen gebruik. Ik ging dan 
met mijn vader mee de dieren voeren en 
reed mee op de tractor. Mijn moeder 
maakte zelf kaas, en we hadden een akker 
voor allerlei groenten. We hadden een 
bonentijd, bietentijd en een kooltijd.’ Het is 
anders dan de ervaringen van de meesten 
van ons. ‘We kennen nu een heel andere 

‘We denken dat we als mensen overal recht op 
hebben, maar dat is echt een misverstand’

VERVOLG ARTIKEL ANITA WITZIER

vorm van consumeren’, vertelt Anita verder. 
‘En ik hoop dat we erachter komen dat het 
zo niet langer kan. Dat de mensen die ach-
ter de knoppen zitten, ze gaan omdraaien. 
Het gaat om een systeem; om miljarden-
industrieën met grote belangen, dus ik zie 
dat niet een-twee-drie gebeuren, maar we 
komen steeds weer een stapje verder. 

Onze planeet is kostbaar, en daarom 
moeten we het nooit opgeven. Ik hoop dat 
we een kantelpunt bereiken en dat we de 
noodzaak ervan gaan inzien dat dit moet 
veranderen. Het begint bij bewustwording 
van eenieder. Hoe we nu leven, is niet 
vanzelfsprekend en niet houdbaar. En 
niet winstmaximalisatie en welvaart, maar 
welzijn is belangrijk.’

Geld als maatstaf
Maar hoe kunnen we nu veranderen, en 
vooral ook: wie moet dit veranderen? 
Anita: ‘Geld is de root of all evil: alles 

‘Als je maar volhoudt, 
komt er verandering‘
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‘Alles draagt bij en alles is met elkaar 
verbonden. Daarom moeten we nu samen de 

schouders eronder zetten’

draait om geld. In elke branche, op elk 
vlak en elk niveau gaat het om wat iets 
oplevert. Daarmee gaan we geheel 
aan het mens-zijn, en aan dierenwelzijn, 
voorbij. Geld is een verkeerde maatstaf, 
blijkt nu. Het is lastig om daar afscheid 
van te nemen, net zo lastig om van 
gewoontes af te komen.’ Toch heeft 
Anita er vertrouwen in: ‘Als je maar 
volhoudt, komt er verandering. De 
sneeuwbal wordt dan groter en groter. 

En we kunnen daar allemaal op 
onze eigen manier een steentje aan 
bijdragen. Wat eet ik? Waarom eet ik 
het? Waar komt het vandaan, en kan 
ik dat veranderen? Ik zeg niet dat je nu 
meteen alleen nog maar linksgedraaide 
yoghurt met drie peulvruchten moet 
eten, maar het kan wel met veel minder. 
We denken dat we als mensen overal 
recht op hebben, maar dat is echt een 
misverstand.’

Anita Witzier presenteert komend voorjaar het nieuwe programma 
Nieuwe Boeren van KRO-NCRV. Anita: ‘Een programma waarbij 
mensen helemaal teruggaan naar de basis. Ze moeten alles zelf doen. 
Dan word je je ervan bewust hoeveel moeite het kost om eten op de 
plank te krijgen en wat een dierenleven waard is.’ 
 

Open brief
tegen dierenleed
Eind september werd onze open brief 
tegen dierenleed in diverse kranten 
gepubliceerd. Presentatoren, acteurs, 
cabaretiers en andere artiesten en 
experts, zoals Anita Witzier, Loretta 
Schrijver, Guido Weijers, Diggy Dex, 
Maryam Hassouni en Ruben van der 
Meer ondertekenden de brief, net als 
verschillende goede doelen. Met de 
open brief roepen we de financiële 
sector op om alleen te investeren in
een voedselsysteem dat diervriendelijk, 
meer plantaardig, circulair en 
duurzaam is. 

 
 worldanimalprotection.nl/open-brief

Onderteken jij 
de brief ook?

http://www.worldanimalprotection.nl/open-brief
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5 trends uit ons nieuwe 
olifantenonderzoek

Vermaak met olifanten in Azië is booming business. Reden voor ons om daarnaar voor de derde 
keer onderzoek te doen. Wat blijkt? Thailand is dé hotspot voor olifantentoerisme, maar er komt ook 
meer aandacht voor olifantvriendelijke activiteiten. Lees hieronder de vijf belangrijkste trends. 

 
1  Thailand koploper

De olifantenindustrie is de afgelopen 
jaren erg gegroeid in Thailand. Het aantal 
olifanten dat daar voor entertainment 
wordt gebruikt, is tussen 2010 en nu, met 
meer dan 70 procent gestegen naar 2798 
dieren. Daarmee krijgt Thailand de dubi-
euze titel van hotspot op het gebied van 
vermaak met olifanten. 

2    
Toeristen steeds 

 bewuster 
Het onderzoek brengt ook positieve 
uitkomsten; zo blijkt dat toeristen zich 
steeds meer bewust worden van het 
leed achter vermaak met olifanten. 
Lange tijd stonden olifantenritten boven 
aan de bucketlist van veel reizigers, 
maar inmiddels willen toeristen de 
bijzondere dieren liever in een natuur-
lijke leefomgeving bewonderen. 

3   
 Sanctuary of

 olifantenkamp?
Olifantenkampen, plekken waar 
olifanten voor entertainment worden 
gehouden, zien dat het bewustzijn over 
mogelijk dierenleed groeit. Daar spelen 
ze op in door zichzelf een ‘ethisch 
verantwoorde’ locatie te noemen, en 
termen als ‘sanctuary’ of ‘rescue center’ 
te gebruiken. Dat klinkt mooi, maar in 
werkelijkheid is dat vaak niet zo. Als je 
als toerist in direct contact kunt zijn met 
olifanten – door ze te berijden, te was-
sen, te voeren of te aaien – is het geen 
verantwoorde plek. 
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Kangoeroes: 
Australisch trots of hondenvoer?
Begin dit jaar werden we opgeschrikt door vreselijke bosbranden 
in Australië, waardoor ook veel kangoeroes omkwamen. 
Maar niet alleen branden hebben invloed op wilde kangoeroes. 
De mens is een nog veel grotere bedreiging voor dit dier, dat 
het nationaal symbool van Australië is. 

Opiniestuk door Sanne Kuijpers, programmamanager 

Wat veel mensen niet weten, is dat de kan-
goeroe nog iedere dag het doelwit is van 
’s werelds grootste commerciële slachting van 
op het land levende wilde dieren. En waar 
velen zich al helemaal niet van bewust zijn, 
is dat een groot aandeel van de kangoeroe-
producten in Nederland terechtkomen als 
voer voor onze huisdieren, voor menselijke 
vleesconsumptie of als leer voor schoenen. 

De rol van Nederland in de handel in 
kangoeroevlees verbaast ons: Nederland 
is een van ’s werelds grootste importeurs 
van kangoeroevlees voor dierenvoer. 
Ondanks de omstreden jacht en bijbeho-
rende gezondheidsrisico’s, die je zeker in 
deze tijden absoluut niet moet willen lopen, 
zijn kangoeroeproducten volop te krijgen 
in Nederland. 

 Bewonder, ze zijn5     zo bijzonder! 
Doordat steeds meer mensen diervrien-
delijk op reis willen, stijgt het aanbod 
van diervriendelijke activiteiten. Zo 
komen er steeds meer opvangplekken 
waar je alleen nog olifanten van een 
afstand kunt observeren. Hier kunnen 
toeristen de olifanten in een natuurlijke 
leefomgeving zien, terwijl olifanten een 
veel minder stressvolle ervaring heb-
ben. En zeg nu zelf… wat is er eigenlijk 
mooier dan dat? 

4   
 Laat een olifant  

 zichzelf wassen
Olifantenkampen bieden steeds vaker 
alternatieven aan voor olifantenritten, 
omdat meer en meer reizigers weten 
dat daar leed achter schuilt. Een trend is 
het wassen van olifanten; een activiteit 
waarbij toeristen een olifant een 
wasbeurt mogen geven. Hoe mooi het 
verhaal misschien ook is: ook hierachter 
schuilt leed. De olifanten moeten alsnog 
in een strak tijdschema meedraaien en 
kunnen huidschade oplopen door het 
herhaaldelijke wassen. 

Waarover hebben we het precies? De 
kangoeroe is het nationale symbool van 
Australië, maar wordt daar ook gezien 
als een plaag. Velen zeggen dat er te 
veel individuen zijn in het wild, en dat de 
dieren continu met vee moeten vechten 
voor drinkplaatsen en voedsel. Zo praten 
ze de gruwelijke jacht op deze vrolijke 
springers goed. Maar, het ontbreekt aan 
degelijk wetenschappelijk onderzoek dat 
zulke uitspraken onderbouwt. 

De kangoeroejacht is ontzettend wreed. 
De dieren worden ’s nachts vanaf een 
grote afstand neergeschoten, waarbij het 
voor 4 tot 44 procent van de kangoeroes 
niet direct fataal is, waardoor veel dieren 
een langzame en pijnlijke dood sterven. 
Vaak hebben moeders jonge kangoeroes

Het gehele rapport lees je 
op onze website:

 worldanimalprotection.nl

http://www.worldanimalprotection.nl
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(joeys) in hun buidel, die zonder hun moe-
der niet kunnen overleven. Elk jaar worden, 
om commerciële redenen, meer dan 1,6 
miljoen buideldieren gedood. Over een 
periode van 30 jaar hebben we het over 
90 miljoen dieren!

Maar niet alleen lijden de dieren enorm, 
er zijn ook risico’s voor ons als mensen. De 
dieren worden ter plekke geslacht zonder 
enige vorm van controle. De karkassen 
worden dan onder hoge temperaturen en 
zonder koelfaciliteiten over lange afstanden 
al bungelend aan de zijkant van trucks 
vervoerd, waardoor ze gemakkelijk kunnen 
bederven. Ook worden de dieren vaak met 
loden kogels beschoten, waardoor het lood 
in het vlees terecht kan komen en waardoor 
de voedselveiligheid in het geding komt. 
De kangoeroevleesindustrie ligt al enkele 

jaren onder vuur vanwege gevaren voor de 
volksgezondheid. In verschillende landen is 
de import al (tijdelijk) verboden. In Neder-
land is in 2014 en 2015 kangoeroevlees uit 
de schappen gehaald, omdat het schadelijk 
werd bevonden voor de volksgezondheid. 
Tot een importverbod kwam het echter niet.

Daar wordt het nu toch echt wel tijd voor, 
en daar doen wij ons best voor. We hopen 
dat er, net als een importverbod op zeehon-
denproducten, een verbod op de handel 

in kangoeroeproducten komt. Daarnaast 
stuurden we onlangs een brief waarin we 
verkopers van kangoeroeproducten vragen 
om daarmee te stoppen. Als consument 
kun je er ook iets aan doen, bijvoorbeeld 
door geen kangoeroevlees te eten, geen 
katten- of hondenvoer met kangoeroevlees 
erin te kopen, en verkooppunten te wijzen 
op de misstanden rondom het product dat 
ze verkopen. Want het kan toch niet zo zijn 
dat we massaal in actie komen voor wilde 
kangoeroes tijdens bosbranden in Austra-
lië, maar ook onbewust bijdragen aan het 
massaal afschieten van deze iconische 
Australische inwoners?! 

Zelf was ik enorm geraakt door de docu-
mentaire KANGAROO. A Love-Hate Story. 
Een aanrader voor iedereen die, net als ik, 
geeft om het lot van Australisch trots. 

VERVOLG OPINIESTUK SANNE KUIPERS

‘Elk jaar worden 
meer dan 1,6 miljoen 
buideldieren gedood’
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Uit het onderzoek bleek dat er een 
duidelijk verband is tussen de branden 
in de Amazone en het massale lijden 
van miljarden dieren in de vee-industrie 
wereldwijd. Dieren in de vee-industrie zijn 
zo doorgefokt, dat ze eiwitrijk voer (soja) 
nodig hebben om snel te kunnen groeien 
of veel melk te kunnen geven, met veel 
negatieve gevolgen voor hun welzijn. Om 
voldoende soja te kunnen produceren, 
worden grote stukken natuurgebied in de 
Amazone en Cerrado ontbost (en soms 
in brand gestoken), waardoor ook veel 
wilde dieren steeds meer leefgebied 
verliezen. 

Jouw geld
Je bank, verzekeraar of pensioenfonds 
kan hiermee te maken hebben. Sterker 
nog: uit ons onderzoek blijkt dat een groot 
deel van de banken, verzekeraars en 
pensioenfondsen in Nederland miljarden 
euro’s hebben geïnvesteerd in soja- en 
rundvleesproducten en hun afnemers in 
Europa, Brazilië en China. Het is dus jouw 
geld dat wordt geïnvesteerd in dierenleed 
en verwoesting van natuurgebieden.

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen 
investeren om rendement te behalen; 
om ervoor te zorgen dat zij weer geld 
kunnen uitlenen aan hun klanten of 
om pensioenen veilig te stellen. Er zijn 
financiële instellingen die dit op een 
duurzame manier doen, maar ook die 
dit doen met bijvoorbeeld investeringen 
in de soja- en rundvleesproductie in de 
Amazone en Cerrado-savanne (*zie de 
tabel hiernaast met top 3-investeerders per 
categorie) .

Wat jouw geld te maken heeft met 
ontbossing in de Amazone…
Banken, verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland investeren en beleggen miljarden in 
ontbossing in de Amazone en de Braziliaanse Cerrado. Natuur wordt daar ontbost voor de productie 
van rundvlees en soja voor veevoer. Dat blijkt uit een onderzoek dat we deden als lid van de Eerlijke 
Geldwijzer. Maar wist je ook dat jij daar iets aan kunt veranderen? 

Top 3 banken, pensioenfondsen en verzekeraars 
die investeren in soja- en rundvleesproductie in de Amazone en Cerrado-savanne. 

BANK  PENSIOENFONDS VERZEKERAAR

1. Rabobank (4,2 miljard) 1. ABP (580 miljoen) 1. Allianz (439 miljoen)

2. ING (4,1 miljard) 2. PFZW (383 miljoen) 2. NN (89 miljoen)
 

3. ABN Amro (1,6 miljard) 3. PMT (241 miljoen) 3. Vivat (72 miljoen)

Samen met jou laten we banken, verzekeraars en pensioenfondsen weten, dat we 
niet willen dat ons geld hiervoor wordt gebruikt. Lees het hele onderzoek via
  worldanimalprotection.nl/amazone of kom direct in actie op  eerlijkegeldwijzer.nl 

http://www.worldanimalprotection.nl/amazone
http://www.eerlijkegeldwijzer.nl
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De ideale wereld voor wilde dieren
Een wereld waarin alle wilde dieren vrij zijn en een natuurlijk leven leiden. 
Zou dat mogelijk zijn? Wij denken van wel, en het is ook onze missie 
om dat samen met alle andere dierenvrienden mogelijk te maken. Maar hoe 
ziet dat eruit? En hoe komen we stukje bij beetje bij die ideale wereld?

Wereldwijd hebben wilde dieren het 
moeilijk. Soorten worden met uitsterven 
bedreigd en individuele dieren – van 
olifanten tot leeuwen – lijden onder de 
manier waarop mensen ze uitbuiten. We 
hebben daarom dit jaar hard ingezet op 
een verbod op de commerciële handel in 
wilde dieren, onder meer met een petitie 
gericht aan de wereldleiders van de G20. 
Want we geloven dat het mogelijk is om 
anders met dieren om te gaan en een 
einde te maken aan het lijden van dieren. 
Sanne Kuijpers, programmamanager wilde 
dieren: ‘Een ideale wereld voor wilde die-
ren is echt haalbaar. Sterker nog: als men-
sen kunnen we eigenlijk niet anders. Om 
onze planeet leefbaar te houden, moeten 
we haar en haar inwoners beschermen.’

‘Elk dier speelt zijn of haar rol en is onmis-
baar’, vertelt Sanne. ‘Een ideale wereld 
voor wilde dieren is een wereld waarin 
zij vrij in de natuur kunnen leven. Een 
wereld waarin we leefgebieden 
delen, waarin we wilde 
dieren op afstand bewon-
deren en ze niet gebruiken als huisdier, 

voor vermaak, voor medicijnen of andere 
doeleinden. En in die wereld moeten er 
natuurlijk ook alternatieve inkomstenbron-
nen zijn voor mensen die wilde dieren 
inzetten om in hun levensonderhoud te 
voorzien.’ 

Illustraties om dieren te helpen
Om die mooie wereld in beeld te bren-
gen en de handel in wilde dieren aan te 
kaarten, maakte illustratrice Lieke van der 
Vorst daar tekeningen van. Lieke: ‘Ik heb 
altijd veel gelijkheid gevoeld met dieren; 
ik vond ons niet zo verschillend. Dit is als 
kind eigenlijk altijd zo geweest, maar toen 
ik ging studeren aan de kunstacademie 
ben ik dit meer gaan onderzoeken, vooral 

‘Om onze planeet 
leefbaar te houden, 

moeten we haar en haar 
inwoners beschermen’

omdat ik zag dat niet iedereen deze 
gelijkheid voelde. Het blijft iets geks voor 
mij dat we zoveel liefde voelen voor onze 
huisdieren, maar niet voor onze productie-
dieren of de wilde dieren verder weg.’

We gebruikten de illustraties in onze 
campagne tegen de handel in wilde 
dieren om het probleem (en de oplossing) 
inzichtelijk te maken. ‘We zochten naar 
manieren om de wilde dieren te tonen die 
nu vaak worden gebruikt voor menselijke 
consumptie, entertainment of andere doel-
einden. Door de dieren zowel in vrijheid 
uit te beelden als in kooien op vrachtwa-
gens, konden we dit probleem duidelijk 
laten zien.’ 

Lieke van der Vorst

Lieke van der Vorst: 

‘Ik hoop dat ik met mijn 
illustraties mensen kan 
inspireren om dieren 

als onze gelijke te gaan 
zien. Dat het misbruiken 
van alle dieren, zowel 
'productiedieren' als 
wilde dieren, stopt.’
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Samen met winkelketen Dille & Kamille en illustratrice Lieke van der Vorst, 
ontwikkelden we een speciale collectie vrolijke ansichtkaarten. Op deze 
vijf kaarten tekende Lieke varkens, koeien en kippen zoals we ze het liefst 
zien: vrij en blij. En om het nog mooier te maken: van de opbrengst van 
elke verkochte kaart doneert Dille & Kamille 20 procent aan ons werk 
voor dieren!

‘Een betere wereld 
begint bij de dieren’

Petitie tegen de handel
Samen met andere organisaties en 
dierenvrienden werken we hard om 
die ideale wereld voor wilde dieren te 
realiseren. Op het moment van schrijven is 
onze petitie tegen de commerciële handel 
in wilde dieren afgelopen en waren er 
wereldwijd al een miljoen handtekeningen 
verzameld, waarvan zeker 100.000 vanuit 
Nederland. In november dit jaar was 
de virtuele G20-top, waar we natuurlijk 
aanwezig waren. We hopen op concrete 
acties, om dierenleed te voorkomen en 
ervoor te zorgen dat die handel niet 
nog een pandemie zoals Covid-19 
veroorzaakt. 

VERVOLG DE IDEALE WERELD VOOR WILDE DIEREN

Dierenkaarten van Lieke 
verkrijgbaar bij Dille & Kamille

Sanne: ‘Hier blijft het natuurlijk niet bij. 
Zo motiveren we in Nederland de over-
heid richting een positieflijst, zodat minder 
diersoorten als exotisch huisdier gehouden 
mogen worden. We maken reisorganisaties 
bewust van hun rol in de industrie door met 
hen hierover te praten. En natuurlijk hopen 
we dat steeds meer mensen zich bewust 
worden van het aandeel dat zij hebben. 
Een verbasterd cliché: Een betere wereld 
begint bij de dieren. En natuurlijk ook bij 
jezelf.’ 

‘Eigenlijk vraag je een samenleving 
structurele veranderingen door te voeren, 
die ook direct impact hebben op hun 
eigen gedrag. Maar het begint klein, echt 
iedereen kan verschil maken: door geen 
exotische huisdieren in huis te nemen, geen 
producten van wilde dieren te kopen, meer 
groen in steden (groene daken, bomen), 
niet bij te dragen aan andere vormen van 
exploitatie van wilde dieren zoals enter-
tainment, maar ook door het aanpassen 
van het consumptiepatroon: geen wild 
eten, en juist een meer plantaardig voed-
selpatroon. Pas ook je reispatroon aan en 
compenseer. Zoals Greta Thunberg zei: “In 
een crisis verander je je gedrag.” “Inspireer 
elkaar door die kleine stappen te delen.”

‘Het blijft iets geks voor mij dat we 
zoveel liefde voelen voor onze huisdieren, 
maar niet voor dieren in de veehouderij of 

voor wilde dieren verder weg’

Algemeen directeur Hans Geels van 
Dille & Kamille: ‘Al sinds de oprichting 
van Dille & Kamille in 1974 voelt ons 
bedrijf zich sterk verbonden met de 
natuur. We halen er veel inspiratie 
uit voor ons assortiment, maar we 
dragen de natuur ook een heel warm 
hart toe. De wereldwijde bedreiging 
van de natuur, de achteruitgang van 
de biodiversiteit en de uitbuiting van 
dieren baren ons ernstige zorgen. 

World Animal Protection zet zich 
in voor het welzijn van dieren in de 
breedste zin van het woord. Daar 
helpen wij graag aan mee. We 
hopen dan ook dat er veel van deze 
prachtige kaarten worden verkocht! 
’Wil je deze kleurrijke kaarten cadeau 
doen aan jezelf of een ander? 
Ga naar: 

 worldanimalprotection.nl/dille

http://www.worldanimalprotection.nl/dille
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We helpen dieren op verschillende manieren, 
en doen dat ook door ons te mengen in het 
bedrijfsleven. Zo hebben verzekeraars en pen-
sioenfondsen door hun beleggingen te maken 
met dierenwelzijn, bijvoorbeeld omdat ze in 
de veehouderij, vleesverwerkingsindustrie of 
fastfoodketens beleggen. Zij kunnen dus ook 
via hun beleggingen het verschil maken voor 
miljarden varkens, kippen en koeien. 

Verzekeraars en pensioenfondsen 
aan de slag met dierenwelzijn

En op dat vlak is er positief nieuws:

Onlangs publiceerden we binnen het 
IMVO-convenant Verzekeringssector en 
het IMVB-convenant Pensioenfondsen 
nieuwe richtlijnen, waarmee de bedrij-
ven actief aan de slag kunnen om onder 
meer dierenwelzijn en het klimaat te 
verbeteren. 

Voer en vaccinaties voor 
honden in Thailand
Al sinds begin dit jaar bedreigt COVID-
19 de gezondheid van mensen uit alle 
landen van de wereld. Maar ook voor 
dieren heeft het virus gevolgen, zoals 
voor driehonderd honden in Thailand. 
Door het coronavirus verloren veel 
Thai hun baan, waardoor ze niet meer 
voor hun huisdieren konden zorgen. 
Zo belandden driehonderd honden 

op straat bij de Wat Hua Koo-tempel. 
Ons Thaise team kwam in actie met 
voedsel, en vaccinaties om de dieren 
tegen ziektes te beschermen omdat 
ook hondsdolheid op de loer ligt in 
Thailand.  
De dieren waren zeer dankbaar voor 
alle hulp, en we hopen dat ze in de 
toekomst een gouden mandje krijgen. 



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: 
Els de Groen, die een gedichtenbundel maakte waarvan een deel van de opbrengst naar de dieren gaat. 

De gedichtenbundel Hebben mollen weet 
van zonsondergangen? is niet Els’ eerste 
boek over dieren. Ze begon al veel eerder 
met schrijven over dieren, en kaartte daar-
bij onderwerpen aan zoals de vossenjacht, 
pelsdierfokkerijen en de intensieve veehou-
derij, omdat ze vond dat dat moest veran-
deren. ‘Al ruim dertig jaar geleden heb ik 
megastallen bezocht en ik ben toen erg 
geschrokken. Daar moet echt een eind aan 
komen!’, zegt Els. ‘Koalabeertjes vinden we 
vertederend, varkens niet… waarom niet? 
Ik zie dieren als medebewoners van een 
planeet die gevaar loopt door menselijke 
overconsumptie.’ 

En precies vanwege dat punt besloot Els 
deze bundel te maken. ‘Ik hoop dat men-
sen door het lezen ervan gaan nadenken 
over hun houding ten aanzien van dieren.’ 
Inspiratie voor de gedichten haalde Els 
vooral uit eigen observaties. ‘Veel ge-
dichten, bijvoorbeeld over eekhoorns en 
uilen, komen voort uit mijn ervaringen in 
Nederland. Je hoeft echt niet op safari om 
spannende dingen te zien.’
Zelf heeft Els geen lievelingsdier, alhoe-
wel… ‘Met mijn oude kat Joris kon ik prima 

communiceren. Op zijn kats natuurlijk. Als 
je de lichaamstaal van dieren begrijpt, 
wordt de omgang opeens interessanter. Je 
gaat zelfs karakters onderscheiden, want 
de ene poes is echt de andere niet en dat 
geldt voor alle dieren. Juist vanwege hun 
verscheidenheid vind ik dieren zo interes-
sant. Daarom wilde ik dat mijn bundel over 
zo veel mogelijk verschillende dieren ging. 
Niet uitsluitend over dieren die je kunt knuf-
felen, maar ook over insecten, krokodillen 
en olifanten.’ 

‘Misschien is de kern van de bundel wel 
het gedicht Verdinging’, zegt Els. Het 
gedicht gaat over het feit dat we tegen-
woordig geneigd zijn veel dieren als 
product te beschouwen: ‘In plaats van ons 
te verdiepen in dieren en ons te 
verwonderen over wat ze 
allemaal kunnen, maken 
we er producten van: een 
circusact, voedsel, medi-
cijnen of schoenen. Dat 
gebeurt wereldwijd. Ook in 
het Westen gaat commercie 
boven dierenwelzijn. 
Dat moet echt anders.’

Inspirerende supporter Els de Groen 

Tip: Hebben mollen weet van 
zonsondergangen? is nu beschikbaar 
voor € 18,50. Naast World Animal 
Protection, gaat ook een deel van 
de opbrengst naar Animal Rights. 
Illustraties zijn van Len Munnik.

Beste Els, wat een prachtige 
bundel. Dankjewel voor je 
betrokkenheid bij het welzijn 
van dieren! 

Kerstkaarten sturen naar vrienden en familie is nog leuker met onze set van beren- en 
geitenkaarten. Zo wens je je geliefden fijne dagen toe én help je mee om dieren te 
beschermen. Een set van totaal 10 kaarten bestel je via  

 worldanimalprotection.nl/kerstkaarten2020 voor € 9,95. 
Of haal alvast de nieuwe jaarkalender in huis, zodat je elke maand van 2021 
kunt genieten van een mooie dierenplaat.  worldanimalprotection.nl/kalender2021 

Diervriendelijke kerst en een gelukkig nieuwjaar

http://www.worldanimalprotection.nl/kerstkaarten2020
http://www.worldanimalprotection.nl/kalender2021



