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De verleiding van dolfinaria
‘Lachende’ door hoepels springende dolfijnen en applaudisse-
rende zeeleeuwen: deze dieren moeten het wel erg naar hun zin 
hebben. Of toch niet? We denken vaak dat als wij iets leuk vinden, 
dat dit voor een dier ook geldt. Maar is dat zo?
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Ik denk het helaas niet. Het is een men-
selijke gedachte waar dolfijnenattracties, 
zoals het Dolfinarium in Hardewijk op inspe-
len. Zelf ben ik nog nooit in het Dolfinarium 
geweest. Een vriend met zijn familie daaren-
tegen wel. Volgens hen was het er fantas-
tisch; ze zagen zelfs een zeeleeuw die op 
papa leek! Vader kon het natuurlijk niet 
laten en deed zijn best om de zeeleeuw te 
imiteren, tot groot plezier van de kids. 

Niet alleen in Nederland, maar overal ter 
wereld zijn nog dolfijnenattracties te vinden. 
En op mooie, warme bestemmingen kun je 
zelfs met deze prachtige dieren in gevan-
genschap zwemmen. Vanuit World Animal 
Protection vinden we dat deze wilde dieren 
vrij horen rond te zwemmen in het wild. 

We weten dat deze dieren niet 
geschikt zijn voor een leven in 
gevangenschap. 

Ons team met experts werkt 
daarom onvermoeibaar door om 
dit systeem te veranderen. We 
voeren gesprekken met reisor-
ganisaties om het aanbod van 
dolfijnenattracties te stoppen en 
creëren bewustwording bij het 
grote publiek om zulke attracties 

te mijden. Het is ons doel om ervoor te 
zorgen dat de dolfijnen die nu nog in een 
dolfinarium leven, tot de laatste generatie 
in gevangenschap behoren! We weten 
dat de dolfijnen die nu in gevangenschap 
leven, waarschijnlijk niet terug kunnen naar 
het wild. Daarom oriënteren we ons ook op 
opvang voor de laatste dolfijnen uit dolfina-
ria, zoals bij de Australische plaats Coffs 
Harbour en bij het Griekse eiland Lipsi. 

Een wereld zonder dolfijnenleed is nog ver 
weg. Helaas zien we nog steeds wereld-
wijd vele dierenvrienden dolfijnenattracties 
bezoeken. Juist omdat ze een groot hart 
voor dieren hebben en denken iets te 
doen dat leuk is voor mens en dier. Ze zijn 
zich niet bewust van het leed dat erachter 
schuilt. Zoals mijn vriend met zijn familie. 
Maar ook persvoorlichter Femke; ze vertelt 
op pagina 4 over haar ervaringen met 
dolfijnen in gevangenschap. 
Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar jullie 
ervaringen. Heb je wel eens een ervaring 
gehad met dolfijnen in gevangenschap? 
Deel vooral je verhaal via pascaldesmit@
worldanimalprotection.nl

Pascal de Smit, 
directeur World Animal Protection

Papier van 
verantwoorde herkomst
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Hoera! World Animal Protection heeft de publieksprijs 
van de NRC Charity Awards gewonnen. Onze adverten-
tie over exotische huisdieren, die we samen met twee stu-
denten van de Willem de Kooning Academie ontwikkel-
den, kreeg de meeste stemmen van het publiek. Marcella 
en Jurriaan bedankt voor jullie inzet, betrokkenheid en 
creativiteit, en natuurlijk dank aan iedereen die begaan is 
met het lot van exotische huisdieren en op World Animal 
Protection heeft gestemd. 

World Animal Protection 
wint NRC Charity Awards!

De Amazone verliest in recordtempo natuur door 
bosbranden. Dieren slaan op de vlucht en moeten 
op zoek naar veiligere plekken, terwijl steeds meer 
land in vlammen opgaat. Ons noodhulpteam heeft 
fantastisch werk verricht om dieren in het rampgebied 
te helpen. Op de foto is een poemawelp te zien, 
die slachtoffer is geworden van de brand. Ze werd 
samen met haar zus gevonden; helaas was moeder 
nergens te bekennen, wat zeer ongebruikelijk is voor 
katachtigen. De welpen zijn opgevangen en krijgen 
intensieve zorg. Gelukkig zijn de dierenartsen positief 
over het herstel, hopelijk knappen ze snel op. 

Bijzonder fotomoment

Diervriendelijke 
Christmasbox

Steeds meer mensen eten 
vegetarisch of veganistisch, 
en ook het aantal flexita-
riërs en flexanisten groeit 
snel. Dit komt omdat we 
ons massaal zorgen maken 
over het welzijn van dieren, 
klimaatverandering, het 
verlies aan biodiversiteit en 
de gezondheidsrisico’s van 

dierlijk eten. In Dierloos lees je alle ontwikkelin-
gen rondom vegetarisme en veganisme. 

Dierloos, Dirk-Jan Verdonk, Athenaeum, ISBN 
978 90 253 1036 3, € 22,50

De geschiedenis van 
vegetariërs en veganisten

Leestips

Verras jezelf of een ander met een 
diervriendelijk kerstpakket. Een deel 
van de opbrengst van de ZustainaBox 
gaat naar World Animal Protection. Naast 
de leuke inhoud, draag je dus ook nog bij aan
de bescherming van dieren wereldwijd. Je kunt kiezen voor 
een pakket van € 25,- excl. verzendkosten of een box van € 50,- incl. 
verzendkosten. Kortom: een uniek kerstgeschenk met een mooie boodschap! 
Bestellen kan via zustainabox.nl/animalprotection

In dit boek lees je over de connectie tussen de 
geschiedenis van de mens en de toenemende 
vleesconsumptie. Het zou zomaar eens kunnen 
zijn dat we over een paar jaar helemaal geen 
vlees meer eten. In Ooit aten 
we dieren wordt duidelijk 
hoe we ons op deze toe-
komst kunnen voorbereiden. 

Ooit aten we dieren, 
Roanne van Voorst, Uitge-
verij Podium, ISBN 978 90 
575 9976 7, € 20,50 

Toekomst zonder vlees

Voor velen een geliefde 
viervoeter, maar helaas 
is het op dit moment een 
moeilijke tijd voor katten. 
Is het mogelijk om de kat 
te redden, zonder dat de 
belangen van andere men-
sen en dieren aan de kant 
geschoven worden? In De 
toekomst van de kat lees je over de plek van de 
gewone huiskat in onze maatschappij. 

De toekomst van de kat, Rutger Lazou, Uitgeverij 
Houtekiet, ISBN: 978 90 892 4786 5, € 21,99

Een moeilijke tijd 
voor katten

Burgerinitiatief Stop 
de Kooien groot succes
Een jaar lang voerden we samen met vele andere Europese dierenorganisaties 
campagne om een einde te maken aan kooihuisvesting in de Europese vee-industrie. 
Het resultaat mag er zijn: méér dan 1,5 miljoen mensen hebben het burgerinitiatief 
getekend! Om zo de 360 miljoen dieren in de vee-industrie, die hun leven in kooien 
doorbrengen, een beter leven te kunnen geven. De handtekeningen worden ingediend 
bij de Europese Commissie – als er minstens een miljoen geldige handtekeningen 
overblijven, moet de commissie zich over het onderwerp buigen. We houden je uiter-
aard hierover op de hoogte.
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Strakblauwe lucht, licht deinende golven: 
ik laat me maar al te graag op deze cata-
maran meevoeren richting Bahía Naranjo, 
bij de plaats Holguín in Cuba. In de verte 
doemt een kleine nederzetting in zee 
op. Een omheind stuk zee, met een klein 

We kennen allemaal wel het beeld: een dolfijn die in een dolfinarium zo hoog mogelijk door een hoepel 
springt, op de maat van luide muziek. Of foto’s van een gebruinde toerist op social media, die een dolfijn 
kust. Persvoorlichter Femke beleefde beide, maar kwam daarop terug. ‘Het is tijd om het tij te keren.’

vakantie in Cuba was, en deze excursie 
boekte om te zwemmen met dolfijnen. Ik 
was onwetend en schaam me er inmid-
dels voor dat ik dit heb gedaan. In plaats 
van een fantastische unieke ervaring, is 
het zwemmen met twee tuimelaars in dat 
omheinde stuk zee voor mij inmiddels iets 
waar ik liever niet aan terugdenk. Het 
werd me als optie aangeboden op reis, en 
wie wil dat nu niet: dicht in de buurt komen 
van die prachtige, intelligente en ook wel 
mysterieuze dieren? Ik dacht niet na over 
het leven dat deze dieren leidden en of 
deze ervaring nu eigenlijk wel diervriende-
lijk was. Inmiddels weet ik beter: dat is het 
verre van. 

Onnatuurlijk
Ik weet dat ik niet de enige ben. Vele 
dierenvrienden bezoeken op reis of 
gewoon in eigen land attracties met wilde 
dieren. Een dolfijnenshow vinden we, gek 
genoeg, nog gewoon in eigen land en 
dus veroordelen we dolfijnenattracties 

gebouwtje erop, prijkt daar midden in een 
baai in de Caraïben. Dan, plotseling, zie 
ik een grijze snuit boven het water uitko-
men. Het is een van de tuimelaars van het 
park. Ik ga zwemmen met dolfijnen. 
Het is jaren geleden dat ik op deze 

Femke zwom met 
dolfijnen, maar 
zou dat nu nooit 
meer doen.

Het tij keren voor dolfijnen
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ook niet snel op onze vakantiebestem-
mingen. Zwemmen met dolfijnen wordt 
op prachtige tropische bestemmingen 
veelvuldig aangeboden. Een leuk fami-
lie-uitje, een leerzame dag en vooral een 
unieke ervaring – zo worden de attracties 
aangeprezen. Pure misleiding. Want voor 
de dolfijnen die er gehouden worden, is 
dit alles behalve een unieke ervaring. De 
dieren worden dag in, dag uit ingezet als 
clowns voor het vermaak van toeristen. 
In ruil voor dode vis doen de dieren wat 
van hen wordt gevraagd. Ze zijn niet vrij 
om de kilometers te zwemmen die ze in 
het wild zouden afleggen. Om op jacht te 
gaan. Om zelf te kiezen voor contact met 
soortgenoten. Inmiddels ben ik 
me hier enorm bewust van, en vraag ik 
me af waarom ik ooit zelf in die verlei-
ding van dolfinaria trapte. 

Blinde vlek
Ook ik ben vroeger naar het Dolfina-
rium in Harderwijk geweest met mijn 
familie. We bezochten natuurlijk de 
dolfijnenshow, aaiden roggen en zagen 

weten inmiddels dat deze shows geen 
bewondering en respect kweken voor de 
dieren. Ze houden het idee in stand dat 
het normaal is om wilde dieren te gebrui-
ken voor ons plezier. 

In het Dolfinarium kom ik niet meer en 
attracties met wilde dieren vermijd ik. Ik 
heb er moeite mee als ik op social media 
foto’s zie van vrienden en kennissen die 
met dolfijnen zwemmen. Extra blij ben ik 
daarom dat ik nu met mijn werk bij World 
Animal Protection kan bijdragen aan het 
beëindigen van zulke attracties. Het is zo 
hard nodig. >>

zeeleeuwen kunstjes doen. ‘Een educatief 
en leuk familie-uitje’, werd gedacht. Als 
ik nu terugdenk aan dat dagje Dolfina-
rium Harderwijk, was dat alles behalve 
educatief. Als je vanuit het perspectief van 
de dolfijnen kijkt, zie je hoe trainers op hun 
rug ‘surfen’. Terwijl de muziek uit de boxen 
knalt, werpen de dieren zich op de kant 
om vis aan te nemen van de trainers – iets 
wat wilde dolfijnen nooit zullen doen. We 

‘In het Dolfinarium 
kom ik niet 
meer en attracties 
met wilde dieren vermijd ik’
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Stop het aanbod
Maar, hoe stop je iets dat wordt gezien als 
normaal? Hoe stop je iets dat we al tien-
tallen jaren doen? In deze periode doen 
we dat met een petitie. Met het wereldwijd 
verzamelen van handtekeningen zetten we 
druk op reisorganisaties om te stoppen met 
het aanbieden van zulke attracties. Tegelij-
kertijd maken we mensen bewust en vragen 
we ze om geen activiteiten meer te doen 
met dolfijnen in gevangenschap. 

We moeten ervoor zorgen dat attracties 
met dolfijnen in gevangenschap net zoiets 
wordt als roken in de trein of de gratis plas-
tic tasjes bij het winkelen: iets wat we met 
z’n allen niet meer oké vinden. We vragen 
daarom aanbieders van dolfijnenshows en 
-attracties om geen tickets meer te verko-
pen en deze niet meer te promoten. Veel 
reisorganisaties, zoals Expedia en TUI, en 
supermarkten, zoals Jumbo en Albert Heijn, 
maar ook ANWB en de Nederlandse 
Spoorwegen, bieden nog altijd attracties 
met dolfijnen in gevangenschap aan. Dat 
moet natuurlijk stoppen. 

Nederland blijft achter
Gelukkig zijn er steeds meer organisa-
ties die ‘nee’ zeggen tegen dit soort 
attracties. De Canadese overheid gaat 
zeezoogdieren in gevangenschap 
verbieden. Ook de Belgische minister 
Ben Weyts van Dierenwelzijn pleit voor 
een uitdoofbeleid. Booking.com en Virgin 
Holidays bieden geen attracties meer 
aan met zeezoogdieren in gevangen-
schap, net als British Airways Holidays en 
TripAdvisor. 
In Nederland blijven we nog achter. 
Daarom komt World Animal Protection 
in actie en kunnen we jouw hulp goed 
gebruiken. Vraag reisorganisaties, zoals 
Expedia en ANWB, hiermee te stoppen: 
stop met de verkoop van dierenleed; stop 
de verkoop van dolfijnenattracties. 

Dolfijnen in het wild
Naast mijn ervaringen met dolfijnen in 
gevangenschap zag ik een aantal jaar 
geleden in Australië wilde dolfijnen. Vanaf 
de kant keek ik ’s ochtends vroeg uit op 
een baai waar de dieren zich tegoed 
deden aan een school vissen. De zon ver-
lichtte de rugvinnen die bij elke duik boven 
het water uit kwamen. Ik werd overweldigd 
door een gevoel dat ik niet eerder had: 
alles klopte. Het was fantastisch om te zien 
hoe de dieren in vrijheid leefden en dat 
ik getuige mocht zijn van dat spontane 
moment. Want dolfijnen in het wild, dat is 
toch het mooiste wat er is?
 

‘Inmiddels weet ik beter: 
het is verre van diervriendelijk’

Ga naar 
worldanimalprotection.nl/
dolfijnenattracties 

Kom in actie tegen 
de kaartverkoop van 
dolfijnenattracties

Teken de petitie
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Een (h)eerlijke kerst
De tijd van kerst breekt weer aan: een periode van saamhorigheid die we maar al te graag combineren 
met lekker eten! Dit Easy Peasy-kerstmenu, samengesteld door culinaire auteurs Lisette Kreischer en Maartje 
Borst, geeft je inspiratie voor een heerlijke én diervriendelijke maaltijd tijdens deze gezellige feestdagen!

Nieuwsgierig hoe je dit recept en nog veel meer diervriendelijke recepten maakt? 
Ga naar  maneatplant.com/easy-peasy-menu/ en lees alles over dit smakelijke kerstdiner.

Voorgerecht
Fonkelende venkelsalade 
met engelenhaar 
De sprankelende smaken maken dit voor-
gerecht een echte verassing! Je smaakpa-
pillen worden goed wakker geschud door 
frisse limoen en mandarijn gecombineerd 
met romige kokos en avocado, knappe-
rige venkel, appel en een klein beetje 
rode peper. Wat dit gerecht écht feestelijk 
maakt is de leuke truc met rijstnoedels, als 
engelenhaar!

Dessert
Kruimelpeer met 
kardemomcustard 
Een feestelijk dessert mag natuurlijk niet 
ontbreken tijdens de kerst! De combina-
tie van romige custard en de krokante 
smaak van kruimel is perfect. Door peer 
en kardemom toe te voegen, krijgt dit 
makkelijke en smakelijke dessert een 
frisse finishing touch!

Hoofdgerecht
Juwelenrijst met 
geroosterde groente
De rijke aroma’s van de Midden-Oos-
terse ‘juwelenrijst’ met geroosterde 
groenten laten je keuken heerlijk ruiken. 
Daarbij creëert het gebruik van vers 
gebrande noten van de notenspecialist, 
kwalitatieve specerijen en vruchten 
een lekkere smaakstructuur. Tijd om te 
genieten!
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Geen handel meer in 
otters en schildpadden 
Tijdens de CITES -conferentie is besloten 
dat de kleinklauwotter, slanke otter en 
sterschildpad worden toegevoegd aan 
Appendix I. Hiermee komt een verbod op 
de commerciële handel in de soorten. Dat 
is goed nieuws. Deze dieren lijden enorm 
onder de wrede exotische huisdierenhan-
del. Door de handel te verbieden, kunnen 
de dieren beter beschermd worden. 

(Dol)fijn leven!
Een overwinning voor dolfijnen: Canada 
verbiedt het gevangen houden, fokken 
en vertonen van dolfijnen en andere 
zeezoogdieren in het land. Ook gaven 
Corendon, TripAdvisor, Booking.com, 
Virgin Holidays en Britisch Airways Holi-
days aan, te stoppen met het aanbieden 
van dolfijnenattracties.

Hulp voor hongerige dieren
Eind juli werd Thailand getroffen door hevige regenval en overstromingen. Ons 
noodhulpteam heeft veel dieren in het rampgebied kunnen helpen. Zo hebben we 
12.150 hongerige dieren in de zwaarst getroffen gebieden met 30 ton voedsel 
kunnen voeden.

Vaccinaties maken het verschil
We hielpen 2.299 honden en katten in Freetown, Sierra Leone. Door de dieren te 
vaccineren, zijn ze nu beschermd tegen hondsdolheid. Ook werden ze gesteriliseerd, 
om ervoor te zorgen dat er geen zwerfdieren bij komen. 

Beestachtige successen
Dit jaar hebben we, met hulp van alle supporters, veel kunnen bereiken voor dieren over de hele wereld. 
Benieuwd wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen? We zetten een aantal successen op een rij. 
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KFC stapt af van plofkip
KFC heeft een mooie stap gezet om het 
welzijn van hun kippen te verbeteren. 
Ze ondertekenden het European Chicken 
Commitment, waardoor ze zich moeten 
gaan houden aan criteria voor dieren-
welzijn die zijn opgesteld door onder 
meer World Animal Protection. 

Winst voor grijze 
roodstaartpapegaaien
Turkish Airlines maakte handel in zeldzame grijze 
roodstaartpapegaaien mogelijk; de dieren zijn erg 
gewild als huisdier en worden veelvuldig gevangen 
en gefokt. Achter die handel schuilt veel dieren-
leed. We voerden campagne om Turkish Airlines 
op te roepen hier niet aan bij te dragen. Met 
succes: Turkish Airlines zegde toe hier voorlopig 
mee te stoppen. We zijn in gesprek over vervolg-
stappen. 

Gezamenlijke actie tegen spookvistuig
Samen met lokale bewoners en vissers kon 1.012 kg spookvistuig uit de zee bij 
Myanmar worden gevist. Daarmee beschermen we vele zeedieren: in deze visnetten 
kunnen ze in elk geval niet meer verstrikt raken.
  

Een waar beerhalla!
Vier beren die in Pakistan gevangen werden gehouden ter vermaak 
van mensen, zijn in beslag genomen. Ze kregen een nieuw leven in de 
door ons gesteunde berenopvang Balkasar, waar ze ontspannen en vrij 
kunnen leven. 
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Onlangs deden we onderzoek naar 
Nederlandse pensioenfondsen en die-
renwelzijn. Dat leverde twee belangrijke 
uitkomsten op. Allereerst bleek uit een 
rapport dat we met het Eerlijk Pensioen-
label publiceerden, dat Nederlandse 
pensioenfondsen miljarden beleggen in 
bedrijven die betrokken zijn bij massaal 
dierenleed. Ze beleggen in plofkipgigan-
ten als het Amerikaanse Tyson Foods en 
het Oekraïense MHP, in fastfoodketens 
die plofkippen op het menu hebben zoals 
McDonald’s en in multinationale super-
marktketens als Carrefour, Walmart en 
Costco. Zij verkopen niet alleen plofkip-
pen, maar ook bijvoorbeeld vlees van 
varkens die allesbehalve een leuk leventje 
hebben gehad. 

 
Ook onderzochten we wat Nederlandse 
pensioendeelnemers verwachten 
van hun pensioenfonds. Maar liefst 
83 procent van hen wil niet dat hun 
geld wordt gestoken in plofkippen en 

kooivarkens. Meer dan de helft is zelfs 
bereid om tien euro per maand in te 
leveren, in het geval dat diervriendelijke 
beleggingen minder zouden renderen 
dan beleggingen in dierenleed. Dat is 
méér dan mensen ervoor over hebben om 
hun pensioenfonds te laten stoppen met 
beleggen in tabak.

Dát opent perspectief. Want grote pen-
sioenfondsen als ABP en Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn zeggen het én belangrijk 
te vinden wat hun deelnemers belangrijk 
vinden, én zijn al gestopt met beleggin-
gen in de tabaksindustrie. Kortom: alle 
seinen staan voor hen op groen om ook 
aan de slag te gaan met dierenwelzijn. En 
dat zou betekenen dat je pensioengeld 
dierenwelzijn juist zou kunnen bevorderen. 
Pensioenfondsen moeten dan wel aan de 
slag. 

Nederlanders willen diervriendelijk pensioen
Gerust van je oude dag genieten? Dat is een stuk lastiger als je weet dat jouw pensioengeld is belegd 
in plofkippen, kooivarkens en andere uitwassen van de vee-industrie. Het kan gelukkig ook anders. 
Jouw pensioengeld zou ook bij kunnen dragen aan een beter dierenwelzijn. Maar dan moeten 
pensioenfondsen wel in de benen komen. 

Dierenwelzijn belangrijker 
dan tabak

Wil je hen daarbij helpen? Kijk op: 
 worldanimalprotection.nl/

diervriendelijkpensioen 
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Hoe is het in de winter in de 
berenopvang? 
‘Winter in dit gebied van Roemenië komt 
altijd samen met een constante sneeuwval 
en temperaturen tussen -20 en 0 graden 
Celsius. Ooit was het zelfs -30! Van bomen 
tot gebouwen: alles is bedekt onder een 
laag van zo’n 50 centimeter sneeuw. En 
dan te bedenken dat onze winterperiode 
wel van oktober tot april kan duren.’

Gaan de beren dan in 
winterslaap? 
‘Een deel van de beren houdt een win-
terslaap. Ze bereiden hun holen al in de 
vroege herfst voor. Sommige graven ze 
zelf; andere slapen gewoon onder de 
bomen. Overigens houden de beren van 
de sneeuw: ze spelen ermee, of ze “schaat-
sen” zelfs over het ijs op hun zwembaden. 
Zo’n 15-20 procent van de beren houdt 
geen winterslaap. Dat komt doordat ze 
jarenlang in gevangenschap leefden en 

Slapende en schaatsende beren
Het ziet er bijna uit als een sprookje: winter in berenopvang Libearty in Roemenië. Alles bedekt met een dik 
pak sneeuw. Beren die hun holletjes in zijn gekropen voor een diepe slaap of die zich juist vermaken door 
op de bevroren zwembaden te ‘schaatsen’. Paula Ciotlos van Libearty vertelt erover. 

daar nooit in de gelegenheid waren om 
een winterslaap te houden. De meeste 
weten in het begin niet eens hoe het moet. 
Ze moeten eerst leren weer echt beer te 
zijn. Gelukkig gaat dat snel en leren ze na 
verloop van tijd vaak toch hoe ze in winter-
slaap kunnen gaan.’

Hoe is het voor jullie om tijdens 
die strenge winterperiode voor 
de beren te zorgen? 
‘De opvang ligt in de bergen waar het 
heel hard kan waaien. We hebben dus te 
maken met omvallende bomen en sneeuw 
die ophoopt op takken en voor gevaar-
lijke situaties voor de beren kan zorgen. 
Soms moeten takken uit voorzorg worden 
afgezaagd. In de winter liggen de wegen 
vol met sneeuw en kan het lastig zijn om 
het voedsel naar de opvang te brengen. 
Je kunt alleen met sneeuwkettingen rijden 
en er zijn shovels nodig voor het geval een 
auto vast komt te zitten. We moeten ook 
altijd een sneeuwruimmachine inzetten om 
de wegen begaanbaar te houden. Er komt 
dus nogal wat kijken bij het werk in de 
winter!’

Winter in berenopvang Libearty

Krijgen de beren nog iets 
speciaals tijdens de winter?  
‘Net als de rest van het jaar krijgen ze 
vlees en fruit dat groeit in Roemenië, zoals 
appels, peren en pruimen. Zo krijgen ze 
de juiste vitaminen en proteïnen binnen. 
Daarnaast krijgen ze in de herfst honing en 
yoghurt en in de winter droogvoer als extra, 
waar weer andere vitaminen en oliën in zit-
ten om goed door die kille wintermaanden 
te komen. De beren krijgen de hele winter 
eten. Zo kunnen ze zelf beslissen: even 
een lekker maaltje eten, of gewoon lekker 
doorslapen.’
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Hoe leuk is het om een diervriendelijke kerstwens te versturen? Een set van vijf berenkaar-
ten en vijf geitenkaarten ontvang je al voor € 9,95. Geniet ook elke maand opnieuw van 
een prachtige dierenfoto in onze nieuwe jaarkalender 2020. Niet alleen leuk om bij jezelf 
aan de muur te hangen, maar minstens zo leuk om cadeau te geven. Met de aankoop 
van de beregezellige kerstkaarten en de bijzondere kalender steun je de bescherming van 
dieren wereldwijd! Bestel de kerstkaarten via:  worldanimalprotection.nl/kerstkaarten 
en ga voor de kalender naar:  worldanimalprotection.nl/kalender

Diervriendelijke kerstwensen en een gezellige jaarkalender!

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: de familie Wels. Ze verhuren 
hun vakantiehuis in Zeeland voor het goede doel.  

Als dochter van een dierenarts was mevrouw 
Wels al van jongs af aan betrokken bij het lot 
van dieren. Mevrouw Wels: ‘Alle dieren zijn 
de moeite waard. Daarom vind ik het zo erg 
dat mensen vaak beslissingen nemen over 
het lot van dieren en daarbij het dierenwel-
zijn nogal eens uit het oog verliezen.’ 
Het vakantiehuis in Arnemuiden is prachtig 
gelegen aan het Veerse Meer, dicht bij het 
pittoreske stadje Veere. Sinds mei dit jaar 
wordt het huis verhuurd. Met de opbrengst 

van de verhuur steunt de familie Simavi en 
World Animal Protection. 
Mevrouw Wels: ‘Het leek ons een mooi 
idee om de inkomsten vanuit het vakantiehuis 
te doneren aan een goed doel.’ De familie 
Wels maakte een bewuste keuze voor de 
twee doelen. Zo zegt meneer Wels een ech-
te ‘mensenman’ te zijn en is zijn vrouw meer 
van de dieren en het milieu. Een heel goede 
combinatie dus!

Dat er een connectie was tussen vakantie 
en het goede doel, vonden ze beiden erg 
belangrijk. Mevrouw Wels: ‘Als mensen op 
vakantie gaan en excursies met wilde dieren 
doen, heeft dit vaak negatieve gevolgen 
voor dieren. Vooral de attracties met olifanten 
gaan mij aan het hart; denk hierbij aan olifan-
tenritten. World Animal Protection zet zich in 
voor het welzijn van de dieren. Wilde dieren 
zijn niet voor het vermaak van toeristen maar 
horen thuis in het wild, vandaar dat wij deze 
organisatie wilden steunen.’ De familie geeft 
de gasten zelf de keuze aan welk van de 
gekozen goede doelen ze willen doneren.

Inspirerende supporter familie Wels

Familie Wels, veel dank voor 
jullie inzet en betrokkenheid 
bij dierenwelzijn!

Geïnspireerd door het verhaal? 
Het vakantiehuis is te boeken via:

 novasol.nl/p/HZE148


