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In de vorige editie van Werelddier stelde ik jullie de vraag welke 
maatregel je zou kiezen als je één maatregel mocht nemen om een 
diervriendelijke wereld dichterbij te brengen. Ik kreeg daar een 
boel mooie reacties op, variërend van het overbrengen van olifant 
Buba naar een diervriendelijke opvangplek tot een verplicht vak 
‘respect voor dieren’ op alle scholen. 

Al die maatregelen sneden hout. In het 
eerste voorbeeld moest ik denken aan de 
Joodse zegswijze dat wie één leven redt, 
de hele wereld redt. En inderdaad, voor 
olifant Buba zou die maatregel een wereld 
van verschil maken. Het tweede voorbeeld 
wijst ons op het belang van opvoeding, 
kennis en bewustzijn. Hoe mooi zou het zijn 
als respect voor dieren met de paplepel is 
ingegoten bij een nieuwe generatie mensen 
die straks de wereld zal veranderen?  

Maar hoe groot de variatie ook was, er liep 
een rode draad door alle antwoorden: het is 
onmogelijk één maatregel te kiezen, want er 
moet nog zo veel gebeuren. Voor ons is dat 
een voortdurende vraag: wat kies je dan? 
Gelukkig kunnen we veel meer doen dan 
één maatregel nastreven, maar toch moeten 
we altijd keuzes maken. Gaan we voor grote 
verbeteringen voor een klein aantal dieren 
of richten we ons op kleine verbeteringen 
voor een groot aantal dieren? Gaan we 
dweilen met de kraan open of zetten we 
onze tijd en middelen in op het dichtdraaien 
van de kraan? Als we ons focussen op het 
hulp bieden van individuele dieren, verliezen 
we dan niet het systeem uit het oog dat al 
die gevallen van individueel dierenleed 
teweegbrengt? En als we ons volledig richten 
op het veranderen van het systeem, verliezen 
we dan niet het individuele dier uit het oog?

We proberen daarin een goede balans te 
vinden. Het verhaal van één dier kan laten 
zien wat er mis is met een heel systeem – en 
daarmee niet alleen de noodzaak illustreren 
van acute hulp, maar ook de noodzaak 
van nieuwe wetten, betere handhaving, en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
bedrijven en financiële instellingen. 

Deze editie van Werelddier getuigt daar 
weer van, met verhalen over het belang 
van directe hulp voor dieren (de olifanten in 
Thailand) tot verhalen over bescheiden maar 
betekenisvolle veranderingen voor grote 
aantallen dieren, zoals voor de vleeskippen, 
in beweging gezet door de publicatie van 
ons rapport The Pecking Order.
En dat brengt me op een laatste punt. Uit 
veel reacties die ik kreeg, sprak vertwijfeling 
over hoe mensen met dieren omgaan, over 
hoe mensen de natuur vernietigen. Ik begrijp 
die somberheid en er zijn momenten dat die 
mij ook in de greep houdt. Tegelijkertijd moet 
die ons niet blind maken voor alle positieve 
veranderingen die plaatsvinden. Wij en/of 
collega-organisaties zijn daar vaak de aanja-
ger van. En dat kunnen we alleen maar doen 
dankzij jullie steun. Met vereende krachten is 
er een wereld te winnen voor heel veel dieren. 

Dirk-Jan Verdonk, 
algemeen directeur World Animal Protection Nederland
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Een fantastische overwinning voor 
dolfijnen in gevangenschap: 
de Australische staat New 
South Wales heeft het 
fokken van dolfijnen 
in gevangenschap 
verboden! Het fokverbod 
zorgt ervoor dat er geen 
nieuwe dolfijnen worden 
geboren voor een leven in een kaal 
bassin ter vermaak van mensen. Steeds 
meer mensen vinden het onacceptabel 
dat zulke intelligente en sociale dieren 
voor entertainment in gevangenschap 
worden gehouden. Brazilië, Bolivia, 
Canada, Chili, Costa Rica, Frankrijk, 
India, Luxemburg, Noorwegen, 
Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk 
hebben al een dergelijk verbod. We 
werken er hard aan om een fokverbod 
ook hier voor elkaar te krijgen. Meer 
hierover lees je op pagina 4.

BIJZONDER FOTOMOMENT
Op de foto: vliegende vossen in een 
Australische boom. De vliegende vos is de 
grootste vleermuizensoort van Australië, 
en van cruciaal belang voor bestuiving en 
zaadverspreiding in de unieke omgeving 
van het land. Helaas zijn de afgelopen 
twee decennia grote aantallen van de 
dieren omgekomen door extreme hitte. 
De vleermuizen krijgen last van hittestress 
als ze meer warmte produceren dan hun 
lichaam kan verdrijven. Dat gebeurt bij 
temperaturen boven de 42 graden Celsius 
of wanneer de dieren onvoldoende 
schaduw kunnen vinden. Ons Australische 
team schiet de dieren te hulp en test of 
watersproeiers de effecten van hittestress 
kunnen verminderen.

Papier van 
verantwoorde herkomst

Een wereld te winnen
Zieke olifanten met pensioen

Twintig zieke olifanten mogen eindelijk 
met pensioen nadat ze jarenlang voor 
olifantenritten werden gebruikt. Bij 
toeristentrekpleister Amber Fort in India 
droegen de dieren dag in, dag uit toeristen 
op hun rug over de steile weg naar het 
fort. Tientallen keren per dag, onder de 
brandende zon en over de hete stenen. 
Gelukkig is dat voorbij! Eindelijk gaf 
de Indiase overheid gehoor aan ons 
verzoek om het welzijn van de olifanten te 
onderzoeken, met als resultaat dat twintig 
zieke olifanten geen ritten meer mogen 
geven. Er wordt nog onderhandeld over 
het nieuwe leven van deze olifanten. Wij 
hopen dat ze naar een olifantvriendelijke 
opvang gaan, waar deze reuzen het leven 
kunnen leiden dat ze verdienen.

Voorwoord

Stel je voor: over 
tien jaar wordt er 
in Nederland geen 
vlees meer gegeten. 
Met dit toekomstbeeld 
voor ogen maakte een 
collectief van tekenaars 
en schrijvers een serie 
beeldverhalen, gebundeld in het boek 
De vleesvrije stad. Over stadse actie-
voerders, veeboeren die stoppen en de 
vraag hoe je dieren burgerrechten geeft. 
Stapsgewijs blijken we dierenuitbuiting te 
kunnen stoppen. Kunnen we vervolgens 
betere relaties opbouwen met dieren, de 
aarde en onszelf? Het boek wordt afge-
sloten door een bejaarde Greta Thunberg 
uit het jaar 2084.

De vleesvrije stad (in 10 jaar), Mark 
Schalken, Uitgeverij Ef & Ef Media, ISBN 
978 90 307 8625, € 22,50 

                  We mogen twee exemplaren 
van dit boek weggeven. Laat via 
info@worldanimalprotection.nl o.v.v. 
‘Winactie magazine’ weten waarom jij 
dit boek zou moeten winnen.

Maandelijks inspirerend dierennieuws in je inbox? Meld je aan voor 
onze nieuwsbrief! Vul het formulier in via worldanimalprotection.nl/schrijfjein 

Mooi dolfijnennieuws!

WIN!

Wat een resultaat! Samen met jullie, onze 
dierenvrienden, haalden we ruim 100.000 
handtekeningen op om af te rekenen met 
dierenleed in de vee-industrie. Banken, 
verzekeraars en pensioenfondsen investe-
ren hierin, met risico’s voor het klimaat, de 
biodiversiteit en onze gezondheid. Maar 

klanten willen verandering! In mei gingen 
we (coronaproof!) op pad om de hand-
tekeningen aan te bieden aan verschillende 
financiële instellingen. Een ludieke manier 
om het gesprek te openen, met als uiteinde-
lijke doel: samen tot een diervriendelijk en 
duurzaam voedselsysteem komen. 



4 WORLD ANIMAL PROTECTION  |  ZOMER 2021 5WORLD ANIMAL PROTECTION  |  ZOMER 2021

Shows met zoogdieren in circussen zijn in 
Nederland sinds 2015 verboden. Maar 
onder het mom van educatie zijn shows 
en directe interacties met dolfijnen in het 
Dolfinarium nog wel toegestaan. Dat is 
krom. Want net als andere wilde dieren, 
lijden dolfijnen in gevangenschap. Daarom 
lanceerden we in de lente een campagne 
gericht op het dolfijnencircus in Harder-
wijk. Een actie die Sanne Kuijpers, onze 
campagnemanager Wilde dieren, aan 
het hart gaat. ‘Vermaak met dolfijnen móét 
stoppen’. Tijd om in gesprek te gaan met 
deze dolfijnenfan en -expert. 

Het Dolfinarium is
over de datum
Volgens campagnemanager Sanne Kuijpers is er niets mooier 
dan een dolfijn in onze uitgestrekte oceanen te zien zwemmen. 
Onze nieuwe actie voor een fokverbod voor dolfijnen in 
gevangenschap in Nederland, gaat haar aan het hart. ‘Ik kan er 
zo boos van worden dat deze intelligente, sociale wilde dieren 
nog altijd als circusartiesten worden ingezet.’

Waarom is dit hét moment om 
dolfijnenleed aan te pakken?
‘Er vallen veel dingen samen: de 
verkiezingen die net zijn geweest, het 
Dolfinarium heeft al jarenlang financiële 
problemen en de bezoekersaantallen 
lopen terug. En het einde aan de 
coronapandemie is hopelijk in zicht, waar 
het afgelopen jaar alle aandacht natuur-
lijk naartoe ging. Dit is het moment om 
als maatschappij zaken anders aan te 
pakken. Veel reisorganisaties hebben al 
besloten om geen dolfijnenattracties meer 

‘Dit is hét moment 
om als maatschappij voor 
verandering te zorgen!’

Wat houdt deze campagne 
voor dolfijnen in Nederland in?
‘We willen ervoor zorgen dat er een 
verantwoord einde komt aan vermaak 
met dolfijnen in Nederland. Daarvoor 
zetten we nu de eerste cruciale stap: 
een fokverbod. De generatie dolfijnen 
die nu in het Dolfinarium leeft, moet de 
laatste zijn. Als we dat nu niet instellen, 
blijft het dweilen met de kraan open. Met 
een petitie richten we ons op de Tweede 
Kamer, die een wetswijziging kan door-
voeren en het fokverbod kan instellen.’

aan te bieden, zoals Corendon, Booking.
com en ANVR. En ook om ons heen wordt 
deze keuze gemaakt: bijvoorbeeld door 
Frankrijk, Luxemburg en het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. Nederland moet geen 
hekkensluiter wor den. Maar dat is wel 
wat er dreigt te gebeuren, want wij blijven 
deze stap als land uitstellen. De dolfijnen 
wachten al zó lang.’

Wat vind je ervan dat 
dolfijnen voor entertainment 
worden ingezet?
‘Ik heb het geluk gehad om dolfijnen 
in het wild te mogen spotten. Op heel 
onverwachte momenten, zoals toen ik in 
een fjord in Noorwegen aan mijn ontbijtje 
zat en vanuit mijn camper ineens dolfijnen 
achter vis aan zag jagen. Ik zag hoe ze 
in groepen achter elkaar aan zaten en 
met elkaar in het water speelden. Ik zag 
ze zoals ze zijn: als wilde dieren. Dat 
staat niet in verhouding met wat je in een 
dolfinarium ziet. Het verschil is absurd. Wat 
leer je mensen, als je dolfijnen in zo’n show 
laat zien? Dat kan effect hebben op hoe 
mensen met dieren in het wild omgaan. 
Entertainment met dolfijnen moet geschie-
denis worden, het Dolfinarium is gewoon 
over de datum.’

Ben je zelf wel eens in het 
Dolfinarium geweest?
‘Ja, één keer, als onderdeel van een
schoolreisje. Ik was een jaar of twaalf 
en keek vol bewondering naar deze 
fantastische dieren. Maar toen realiseerde 
ik me ook nog niet zo goed wat er 
allemaal achter zat. Naarmate je 
meer leert over de dieren, lessen die je 
niet van het Dolfinarium leert of elders 
meekrijgt, zie je welke inbreuk het leven 
in gevangenschap is voor deze sociale 
intelligente dieren. Zodra je dat leert, kom 
je wel tot bezinning.’

Waarom is het leven van 
dolfijnen in gevangenschap 
dan zo slecht?
‘Het leven van een dolfijn in gevangen-
schap staat mijlenver af van een leven in 
het wild. Dolfijnen zijn erg intelligent en 
sociaal. In het wild hebben ze veel contact 
met hun soortgenoten, jagen ze regelmatig 
op levende vis en hebben ze hele kustge-
bieden als speelomgeving. Ze zwemmen 
met gemak zestig kilometer per dag en 
duiken in de dieptes van de oceaan. 
In gevangenschap hebben ze dat niet. 

Sociale omgang is beperkt tot een aantal 
bassingenoten, ze krijgen dode vissen als 
voedsel en zelfs in de allergrootste bassins 
hebben dolfijnen bij lange na niet de ruimte 
die ze in de oceaan hebben. En zo kan 
ik nog wel even doorgaan: dit zijn slechts 
een paar van de vele voorbeelden.’

Het Dolfinarium kondigde 
laatst een nieuwe koers aan. 
Wat vind je daarvan?
‘Ik vind dat deze ‘nieuwe’ koers vooral 
laat zien dat het welzijn van dolfijnen niet 
centraal staat. Het Dolfinarium claimt dat 
de dolfijnenshows educatiever worden. 
Maar het houden van shows is op zichzelf 
al problematisch. Kinderen leren vooral 
dat het normaal is om wilde dieren te 
gebruiken voor ons vermaak. Daarnaast 
geeft het Dolfinarium aan in de toekomst 
weer actief met de dieren te gaan fokken, 
mocht dit nodig zijn. Maar het fokken 
veroordeelt elke geboren dolfijn tot een 
leven in gevangenschap en het brengt een 
enorme verantwoordelijkheid met zich mee, 
want dolfijnen kunnen wel zeventig jaar 
worden. Ook is het niet nodig, want de 
tuimelaar is geen bedreigde dolfijnensoort.’ 

Ze gaan toch ook dolfijnen 
naar China verhuizen?
‘Klopt. Acht tuimelaars gaan in de uitver-
koop aan China, onder het mom dat de 
resterende dieren zo meer ruimte krijgen. 
Ik vind dat een bezuinigingsmaatregel 
over de rug van de dieren. Er bestaat 
geen enkele garantie dat met deze dieren 
in China niet wordt gefokt, of dat ze niet 
worden ingezet voor dieronwaardig enter-
tainment. En de overgebleven dolfijnen 
slijten hun leven nog altijd in een klein 
bassin. Ook in dit besluit staat het welzijn 
van de dieren niet voorop. Vanwege 
welzijnseisen moeten hier in Nederland 
allerlei dingen in dolfinaria worden aange-
past, maar een deel van de dieren gaat 
mogelijk wel naar een land waar die eisen 
veel lager zijn. Dat zou je toch niet moeten 
willen? Daarom roepen we de overheid op 
om een stokje voor deze verkoop te steken.’

Wat is volgens jou dé oplossing 
voor de dolfijnen die nu in het 
Dolfinarium leven? 
‘Omdat waarschijnlijk zeer weinig dolfijnen 
terug uitgezet kunnen worden in het wild, 

‘In het wild hebben dolfijnen contact met hun 
soortgenoten, jagen ze op levende vis en hebben 

ze hele kustgebieden als speelomgeving’

Sanne



6 WORLD ANIMAL PROTECTION  |  ZOMER 2021 7WORLD ANIMAL PROTECTION  |  ZOMER 2021

hoop ik dat ze uiteindelijk succesvol op 
een permanente opvangplek kunnen 
verblijven. Een afgezet stuk in zee, waar 
ze onderdeel zijn van het getijde, de 
zeestroming en de zeetemperatuur. Waar 
ze in sociale groepen kunnen leven, en 
waar ze hun oude dag kunnen slijten. 
Er wordt niet met ze gefokt, ze hoeven 
geen shows te geven en ze hebben geen 
directe interactie met bezoekers. Kortom, 
een opvangcentrum dat niet gedreven 
is door winst, maar waar dierenwelzijn 
vooropstaat. Dat is mijn ultieme droom.’

Kunnen we deze mooie dieren 
dan niet meer bewonderen? 
‘Zeker wel! Bijvoorbeeld zoals ik ze in 
Noorwegen heb gezien, in het wild, waar 
ze horen. Dat kan zelfs in Nederland: 
in de Oosterschelde worden regelmatig 
bruinvissen waargenomen. Maar daar heb 

Whale Heritage Sites
Het verantwoord spotten van 
walvisachtigen doe je bij Whale 
Heritage Sites. Dit zijn bestemmingen 
waar je de dieren in hun natuurlijke 
leefomgeving kunt bewonderen; 
op een authentieke en respectvolle 
manier. Dat betekent: zorgeloos 
genieten van wilde grienden, 
potvissen en tuimelaars. De dichtst-
bijzijnde Whale Heritage Site is het 
zeegebied bij Tenerife – La Gomera. 
Ook Dana Point in Californië, The 
Bluff in Zuid-Afrika en Hervey Bay in 
Australië zijn Whale Heritage Sites.

Boon Lott’s Elephant Sanctuary  
Met de hulp van donateurs steunen we wereldwijd verschillende 
dierenopvangcentra. Wilde dieren die worden gered uit de 
entertainment-, medicijnen-, of huisdierenindustrie, kunnen vaak niet 
meer terug het wild in. Opvangcentra zorgen ervoor dat deze dieren 
in veiligheid toch een zo natuurlijk mogelijk leven kunnen leiden. In 
deze rubriek nemen we je mee in het wel en wee van deze plekken. 
Dit keer: Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES) in Thailand.

Aan het einde van een verborgen, onver-
harde weg langs wuivende maïs en 
weelderige groene bomen en grassen, 
in Sukhothai, Noord-Thailand, ligt een 
centrum van hoop voor olifanten die 
worden gered uit de houtkap- en toeristen-
industrie. Een perfecte plek voor olifanten 
die niet naar het wild terug kunnen keren. 
Een prachtig uitgehouwen bord onthaalt 
bezoekers met de tekst: Welcome to BLES. 

BLES redt Thaise olifanten en beschermt 
ze tegen misbruik en lijden. Het biedt de 
dieren een veilig thuis: ze worden er met 
liefde verzorgd en kunnen vrij rondlopen 
in maar liefst 750 hectare bebost gebied. 
Het reservaat bestaat uit groen, héél 
veel groen. Zelfs de grote plas water is 
voorzien van een overvloed aan prachtige 
planten en waterlelies. Er staan groene 
bomen in overvloed: langs het water tot 
langs de rand van het reservaat, en overal 
ertussenin. Het dichte gras is hoog genoeg 
om een olifant in te verbergen en ook 
de waterpoelen zijn diep genoeg voor 
een olifant om zich helemaal in onder te 
dompelen, maar op de berghelling in de 
verte zijn er wel een paar te zien. In de 
stofbaden spelen en zonnen een aantal 
olifanten. Het enige geluid is dat van de 
vogels en af en toe het kraken van een 
boom door een olifant; het is een buiten-
gewoon vredige plek. 

Een ode aan Boon Lott
Katherine Connor is de gepassioneerde, 
hardwerkende oprichtster van het Boon 
Lott Elephant Sanctuary (BLES). De  
afgelopen veertien jaar van haar leven 
heeft ze gewijd aan olifanten. Aan het 
opvangen van olifanten, om ze een beter 
leven te geven. Ze raakte daartoe 
geïnspireerd door haar ontmoeting met de 

premature babyolifant Boon Lott, voor wie 
Katherine tijdens vrijwilligerswerk in een 
Thais olifantenziekenhuis zorgde. ‘Veertien 
maanden heb ik hem verzorgd en van hem 
gehouden’, vertelt Katherine. ‘Ik ontwierp 
de eerste olifantenrolstoel ter wereld om 
hem te helpen herstellen van een gebroken 
been. Helaas viel hij ondanks mijn inspan-
ningen opnieuw. Hij brak zijn andere been 
en stierf in mijn armen.’ 

De dood van Boon Lott en Katherine’s 
ervaringen met toeristische voorzieningen 
in Thailand, waar olifanten niet goed 
werden behandeld, inspireerden haar 
om BLES op te zetten. ‘Ik kwam naar 
Thailand om olifanten te zien en was er 
kapot van toen ik zag dat alle faciliteiten 
die in de reisgidsen worden aanbevolen, 
olifantenritten en -shows aanbieden. Ik zag 
gestreste olifanten, magere olifanten, en 
dacht: waarom kunnen al deze mensen niet 
zien hoe ellendig de olifanten zijn? Deze 
olifanten lijden, en waarom? Het antwoord 
is: de toeristische industrie.’

Katherine keerde terug naar Engeland, 
waar ze een baan vond en allerlei geld-
inzamelingsactiviteiten organiseerde terwijl 
ze bij haar familie woonde. ‘Ik heb een 
liefdadigheidsinstelling opgericht; deed 
aan kofferbakverkopen; voerde lokale 
gesprekken; schreef artikelen – van alles 
en nog wat. Ik heb alles verkocht wat ik 
had, en flink gespaard. Ik was gewoon 
zó vastbesloten om dit te laten gebeuren, 
en als je een droom hebt, moet je eraan 
werken om deze werkelijkheid te laten 
worden. Het kostte me anderhalf jaar 
voordat ik een substantieel bedrag op de 
rekening had staan en zes maanden later 
begon ik met bouwen.’ 

Een olifantenparadijs
Tegenwoordig heeft BLES 750 hectare 
grond, 14 olifanten, 24 personeelsleden 
en 3 gastenverblijven. Katherine legt uit dat 
ze geen academische kwalificaties heeft 
op het gebied van olifantenzorg – het 
was haar ervaring met Boon Lott en de 
vastberadenheid om een opvangcentrum te 
beginnen wat haar ertoe aanzette alles te 
leren wat ze kon. ‘Ik schaduwde dieren-
artsen. Ik leerde van mahouts (olifantenbe-
geleiders/trainers) . Ik las elk olifantenboek 
dat ooit is gedrukt en toen Boon Lott stierf, 
voelde ik me zelfverzekerd en capabel 
genoeg om mijn eigen faciliteit te openen. 
Het moest een plek worden waar het 
welzijn van de olifanten op de eerste 
plaats staat, en waar toeristen op veilige 
afstand blijven.’ 

Teken de petitie voor een fokverbod voor 
dolfijnen in gevangenschap in Nederland. 
Dat kan via worldanimalprotection.nl 
of via de petitiekaart in dit magazine!

De dolfijnen weer 
onderdeel laten zijn 

van het getijde, 
dát is mijn ultieme droom

je geluk en geduld voor nodig. Je kunt ook 
kiezen voor een verantwoorde excursie, 
waar je dolfijnen met gepaste afstand in 
het wild kunt zien, zoals bij de Whale 
Heritage Site in Tenerife. En wist je dat je 
zelfs virtueel met dolfijnen kunt zwemmen? 
Ik ben ervan overtuigd dat mensen 
niet kiezen voor dierenleed. Ze maken 
bepaalde keuzes uit bewondering voor het 
dier, maar realiseren zich vaak niet dat hier 
dierenleed achter schuilt. Daarom vind ik 
mijn werk ook zo mooi! Mensen informeren 
en inspireren, om zo het leven van dieren 
beter te maken.’

Katherine Connor

R U B R I E K :  H E T  P R O F I E L
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Met haar team van vijftien mahouts zorgt 
Katherine voor de gezondheid van de 
olifanten, behandelt ze eventuele verwon-
dingen of ziektes en wandelt ze door het 
gebied. Ook reist ze rond om olifantenbe-
zitters te ontmoeten en te onderhandelen 
over de overdracht van hun olifanten aan 
BLES. ‘We reizen regelmatig door Thailand 
om verschillende kampen te bezoeken en 
te netwerken met olifantenbezitters. Eén 

van de dingen waar we hier bij BLES trots 
op zijn, is het opbouwen van sterke, posi-
tieve, open relaties met zoveel mogelijk 
verschillende faciliteiten en eigenaren van 
olifanten. Ik geloof dat we moeten samen-
werken, om een belangrijke verandering 
aan te brengen voor de in gevangenschap 
levende olifanten van Thailand’, vertelt 
Katherine. ‘Inmiddels nemen eigenaren 
vaak zelf contact met ons op. Dat is een 
groot compliment. De meeste olifanten die 
we redden, hebben zeer bejaarde eige-
naren die met pensioen willen gaan. Dus 
het is een win-winsituatie.’

Uitbreiding
Katherine blijft BLES optimaliseren. Daar 
helpen we haar graag bij. Met de steun 
van onze donateurs financieren we bijvoor-

beeld de bouw van twee grote nachtver-
blijven. Deze omheiningen van twee tot 
drie hectare groot zorgen ervoor dat de 
olifanten ’s nachts veilig kunnen rond-
dwalen. Net zoals ze in het wild zouden 
doen. 

Er zijn al twee verblijven ontwikkeld en nu 
worden er nog twee bijgebouwd, zodat 
extra veiligheid en vrijheid geboden kan 
worden. ‘De verblijven zijn een enorm 
succes. De olifanten doen het goed, en 
daarom hebben we besloten deze extra 
verblijven te bouwen. Dankzij de steun 
van World Animal Protection en al haar 
supporters kan dat mogelijk worden 
gemaakt’, vertelt Katherine. ‘Mijn dank 
en die van de olifanten is groot!’ En daar 
doen we het voor, toch?

‘De olifanten doen het goed, en daarom hebben 
we besloten deze extra verblijven te bouwen’

Katherine Connor

Wilde dieren zijn geen wereldreizigers
Het coronavirus legt de wereld al ruim een jaar plat. Maar de 
échte oorzaak van de pandemie – de handel in wilde dieren – 
wordt nog steeds niet aangepakt. Samen met IFAW Nederland, 
Stichting SPOTS en Stichting AAP roepen we de politiek op 
om mens, dier en natuur beter te beschermen. We hebben een 

pakket met preventieve maatregelen opgesteld die de Neder-
landse overheid kan nemen om de handel in wilde dieren terug 
te dringen. Zodat toekomstige pandemieën worden voorkomen 
en zodat wilde dieren daar blijven waar ze horen: in het wild. 
Want wilde dieren zijn geen wereldreizigers. 

Teken jij ook?  
petities.nl/petitions/voorkom-volgende-pandemieen-beperk-de-handel-in-wilde-dieren

R U B R I E K :  H E T  P R O F I E L
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Hoe zit het met soja?

Om van de wereld een betere plek voor dieren te maken, is het verstandig om te kijken naar wat we 
eten. Minder je inname van dierlijke producten of vervang ze door plantaardige alternatieven. Maar 
alternatieven zijn vaak gemaakt van soja, en daar ontstaat verwarring. Want soja zorgt toch juist 
voor ontbossing en bosbranden, en daardoor voor verlies aan biodiversiteit en leefgebied voor wilde 
dieren? Dan wordt de wereld niet bepaald die betere plek – lijkt het. We leggen je uit hoe het zit. 

Soja dus. Het wordt vaak in verband 
gebracht met ontbossing. En om maar 
gelijk met de deur in huis te vallen: dat 
is terecht. Deze agricultuur heeft een 
verwoestende impact, want voor de bouw 
van sojaplantages wordt veel regenwoud 
gekapt of weggebrand. Dat is milieuver-
vuilend, verkleint het leefgebied van wilde 
dieren en zorgt voor verlies aan biodiversi-
teit. Meer land voor soja betekent minder 
plek voor wilde dieren. Geen goede optie 
dus, zou je denken, zo’n sojaburger. Maar 
niets is minder waar. Soja zit in veel meer 
dan vleesvervangers, tofu of sojamelk: het 
overgrote deel wordt geproduceerd voor 
veevoer. 

Soja voor veevoer
Meer dan 90% van de soja die we binnen-
krijgen zit verborgen in producten als vlees, 
zuivel en eieren. Dit heeft alles te maken 
met het dieet van dieren in de vee-in-
dustrie. Om zo snel mogelijk te groeien 
of te produceren hebben zij hoogwaar-
dige eiwitten nodig: soja. Het maakt de 
stijgende productie van dierlijke eiwitten 
tegen een lagere prijs mogelijk. En de stij-
gende vraag naar vlees zet de bossen nog 
meer onder druk. Voor een hamburger van 
100 gram is al zo’n 46 gram soja nodig, 
voor 100 gram kaas zo’n 25 gram soja. 
Voor een vleesvervanger op basis van soja 
is dat 10 tot 15 gram. 

De echte boosdoener is dus de soja die 
wereldwijd wordt ingezet als veevoer. 
Ook Nederland importeert om deze reden 

veel soja uit Zuid-Amerika. Zo draagt de 
aankoop van je pakje vlees of doos eieren 
bij aan de ontbossing in Brazilië, Bolivia en 
Paraguay. Soja verbouwen voor menselijke 
consumptie kost veel minder land dan wat 
er gebruikt wordt voor veevoersoja. En dus 
is je vleesvervanger op basis van soja zo 
slecht nog niet. 

De plofkip
Niet alleen wilde dieren lijden door de 
hoge productie van soja voor veevoer. Het 
welzijn van de dieren in de vee-industrie 
zelf komt bij een hoge inname van soja 
vaak ernstig in het geding. Neem bijvoor-
beeld de plofkip: in 35 tot 42 dagen 
bereikt deze kip haar slachtgewicht. Dan 
is ze eigenlijk nog steeds geen kip, want 
in ruim een maand groeit ze van kuikentje 
slechts naar groot kuiken. Door deze 
veel te snelle groei ervaart de kip welzijns-
problemen. Ze kan moeilijk lopen door 

haar gewicht en heeft skeletafwijkingen en 
huidproblemen.

Een oplossing voor dit probleem is de over-
stap naar traaggroeiende rassen. Deze 
rassen groeien veel minder snel en hebben 
geen hoge concentraties soja in hun 
dieet nodig. Het Hubbers Black-ras groeit 
bijvoorbeeld in 81 dagen naar slachtge-
wicht. Hierdoor hebben de kippen een 
sterker skelet, kunnen ze hun gewicht goed 
dragen en verbetert hun mobiliteit. Zo zijn 
ze in staat om zich natuurlijk te gedragen: 
ze scharrelen vrij rond.

De melkkoe
Kippen zijn slechts één voorbeeld van die-
ren die lijden in de vee-industrie. Ook de 
melkkoe moet eraan geloven. Melkkoeien 
worden letterlijk en figuurlijk uitgemolken, 
omdat ze enorme hoeveelheden melk 
moeten produceren. 

SOJA

>>
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De Vegabijbel van Isabel Boerdam 
is hét naslagwerk voor alle 
groenteliefhebbers. Met meer dan 
150 recepten laat Isabel Boerdam 
de oneindige mogelijkheden van de 
vegetarische of veganistische maaltijd 
zien. Voor zowel de beginnende als 
de gevorderde kok een verrassend en 
leerzaam kookboek vol tips om vaker 
vega te eten.

Zomerse krieltjessalade
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 zomerse 
krieltjessalade uit de Vegabijbel van Isabel Boerdam, bijvoorbeeld. 
Een vrolijke, kleurrijke, simpele salade, waarin zeekraal de show steelt. 
Plantaardig eten is niet moeilijk en zelfs erg lekker. Probeer het zelf!

Aan de slag! 
Start met het maken van de dressing. Doe 
alle ingrediënten in een keukenmachine 
en blend totdat de plantaardige yoghurt, 
kruiden en olijfolie goed gemengd zijn. 

Is de dressing te dik? Voeg dan extra olijf-
olie toe. Proef en breng op smaak met zout 
en peper. Zet de dressing even apart.  

Ingrediënten
voor 4 personen

Krieltjessalade:
700 g krieltjes
150 g radijs, in vieren
80 g zeekraal
10 g dille, fijngesneden
1 mespunt zout

Dressing:
7 el plantaardige yoghurt
3 el olijfolie
sap van 1 citroen
2 el platte peterselie
2 el bieslook
zout en peper

Kook de krieltjes en snijd ze in plakjes. 
Meng de aardappelschijfjes in een ruime 
kom met de radijs, zeekraal, dille en 
yoghurtdressing. Hussel goed en breng op 
smaak met zout en peper. Serveer in een 
grote schaal of verdeel over vier borden. 
Extra lekker met een simpele groene salade 
of wat groenten erbij. Dan de tuin in of het 
balkon op en genieten maar! 

 Let op keurmerken. Wanneer je dierlijke producten koopt, kun je kiezen 
voor artikelen met een keurmerk. Voor zuivel, eieren en vlees bestaat er 
het Beter Leven Keurmerk. Dit Keurmerk bestaat uit drie sterren. Hoe meer 
sterren het product heeft, hoe beter het leven van het dier. Bij zuivel kun je 
letten op het Weidemelklogo, dat garandeert dat koeien tenminste 120 
dagen per jaar, zes uur per dag buiten komen. Nog beter is biologische 
zuivel of zuivel van ‘Weide weelde’, waar extra aandacht is voor de 
weidevogels en biodiversiteit. 

 Vervang zuivelproducten door plantaardige producten. Probeer je 
zuivel eens te vervangen voor een plantaardige variant. Er is tegenwoordig 
ontzettend veel op de markt! Eet je ’s ochtends graag ontbijtgranen met 
melk? Dan kun je je melk vervangen door bijvoorbeeld amandel-, haver- 
of sojadrank. Iedere soort heeft een eigen smaak, dus er is genoeg uit te 
proberen. Ook yoghurt kun je in deze varianten vinden. En er zijn genoeg 
plantaardige opties voor kaas, kwark, room, boter en vla. 

 Probeer alternatieven voor vlees en vis. Je kunt er natuurlijk ook (af en 
toe) voor kiezen om geen vlees en vis meer te eten. In de supermarkt zijn 
er lekkere alternatieven te vinden voor vlees en vis. Van falafel tot tofu en 
van groenteburger tot schnitzel, er is van alles!

VERVOLG -  HOE ZIT HET MET SOJA?

Wat kun je zelf doen?
Wil je bijdragen aan een betere planeet voor dier en mens? 
Kies dan vaker voor vegetarisch of plantaardig. Mocht je toch 
gaan voor vlees of zuivel, ga dan voor hoog welzijn, waarbij 
de dieren een zo goed mogelijk leven hebben en niet worden 
volgepropt met soja. Diervriendelijk eten noemen we dat. 
We zetten drie tips voor je op een rijtje om je op weg te helpen:

Een gemiddelde Nederlandse melkkoe 
geeft 9000 liter melk per jaar, met uitschie-
ters naar 14.000 liter. Je raadt het al: 
ook hierin speelt soja een belang rijke rol. 
Het krachtvoer zorgt voor deze onnatuurlijk 
hoge melkproductie. Nederlandse koeien 
krijgen hiervoor per week gemiddeld 5 kilo 
(!) soja binnen.Ook hier is een oplossing
voor: koeien van een ander ras, die 
genoeg hebben aan een dieet van gras 
en hooguit een kleine hoeveelheid maïs. 
Zoals dubbeldoelkoeien, die zowel vlees 
als melk produceren. Een voorbeeld hier-
van is de Jersey-koe. Zij is lichter en heeft 
minder voer nodig, voor dezelfde hoeveel-
heid melk. 

Volgens Brits onderzoek stoot een Jersey 
per jaar 40 procent minder methaan uit 
dan een holstein-friesian, de bekende 
Hollandse koe, wat weer goed is voor het 
klimaat en de biodiversiteit. 

40% 
Friese Holstein koeJersey koe

minder 
methaan

CH4
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Zuid-Afrika stopt met het fokken 
van leeuwen in gevangenschap
Wat een fantastisch nieuws: Zuid-Afrika stopt met het houden, fokken en verkopen van leeuwen in 
gevangenschap. Een overwinning voor wilde dieren, mede mogelijk gemaakt door onze supporters. 
‘En een moedige stap’, vindt Edith Kabesiime, campagnemanager Wilde Dieren bij World Animal 
Protection Afrika. Komt er nu dan echt een einde aan deze duistere handel?

In Afrika leiden zo’n 30.000 leeuwen een vrij 
leven in het wild; samen met groepsgenoten 
rusten, struinen, brullen en jagen ze in een 
territorium van enkele honderden vierkante 
meters gevuld met grasvelden, struiken en 
open bossen. Een heel ander leven dan de 
8000 tot 12.000 leeuwen die in Zuid-Afri-
kaanse faciliteiten in gevangenschap leven. 
Toch wordt de diersoort aangemerkt als 
kwetsbaar voor uitsterven. 

weggerukt om te werken in de toeristische 
industrie: waar ze geaaid, gevoerd en 
geknuffeld worden, of als wandelattribuut 
ingezet. Eenmaal volwassen eindigen 
de leeuwen als fokmachine of bij een 
jachtfaciliteit, of worden ze geslacht voor 
hun botten, die worden schoongemaakt, 
geëxporteerd en vermalen voor de 
fabricatie van traditionele medicijnen. Een 
tragisch leven, van begin tot eind. 

Gelukkig maakt de Afrikaanse minister 
van Bosbouw, Visserij en Milieu, 
Barbara Creecy, hier nu een einde 
aan. Ze heeft instructies gegeven om 
de verkoop van leeuwenproducten, 
de jacht op in gevangenschap gefokte 
leeuwen en toeristische attracties met 
leeuwen te stoppen. De handel zal 
langzaamaan worden afgeschaft. Een 
cruciale en langverwachte stap om de 
commerciële fokindustrie in het land tot 
een einde te brengen, die niet zomaar 
is genomen. Samen met onze partner 
Blood Lions, en de inzet van vele andere 
dierenorganisaties, roepen we de Zuid-
Afrikaanse regering al jaren op om het 
fokken van leeuwen te verbieden. 

Met resultaat
In een uitgebreid rapport dat we eind vorig 
jaar aan het ministerie leverden, wezen 
we de regering op de gevolgen van 
deze wrede industrie, zoals het risico op 
zoönosen, dierenwelzijnsproblemen en de 
bedreiging voor de wilde leeuwenpopulatie 
door stroperij. Met resultaat, blijkt nu dus! 

‘Door samen te werken, kunnen we ervoor 
zorgen dat leeuwen daar blijven waar ze 
horen: in het wild’, licht Edith toe. ‘Nu staan 
we klaar om onze expertise aan te bieden 
en samen te werken met overheden, ngo’s 
en de toeristische industrie om praktische 
oplossingen te vinden.’ Samen kunnen we 
ervoor zorgen dat de commerciële fokkerij 
in Zuid-Afrika voor eens en voor altijd wordt 
beëindigd.

Burgers en nuggets van kippenleed
Bijna iedereen houdt op z’n tijd wel van een vette hap. Een frietje, pizza of een snelle burger. Het liefst 
natuurlijk de veganistische versie zonder dierenleed. Maar als je voor die snelle hap gaat, bij welke 
keten kun je dan het beste terecht? En welke kun je beter links laten liggen?

Wellicht helpt onze jaarlijkse ranking van 
fastfoodketens: The Pecking Order. Elk jaar 
doen we onderzoek naar hoe fastfoodke-
tens omgaan met hun kippen. Helaas zijn 
de resultaten ook dit jaar zorgwekkend. 

In Nederland scoren Starbucks en Subway 
het slechtst. KFC Noord-West-Europa is de 
positieve uitzondering op de regel, en zorgt 
ervoor dat tientallen miljoen kippen per jaar 
een beter leven krijgen. Maar ook Domino’s 
Pizza en New York Pizza zijn goed op weg 
om het welzijn van hun kippen te verbete-
ren. Deze ketens ondertekenden afgelopen 
jaar het Better Chicken Commitment en 
nemen inmiddels serieuze stappen om hun 
kippenwelzijn te veranderen. 

Wereldwijd worden elk jaar zo’n 60 miljard 
kippen geslacht. Het overgrote merendeel 
daarvan is plofkip; de kip die je ook vaak 
bij fastfoodketens vindt. Klanten van deze 
ketens eten dus vlees van kippen die onno-
dig veel hebben geleden. We vinden het 
teleurstellend dat veel fastfoodketens nog zo 
weinig voor hun kippen doen, terwijl ze wel 
vegetarische en veganistische opties ontwik-
kelen. Zo scoort Burger King enorm slecht in 
The Pecking Order, maar lanceerde dit jaar 
wel samen met De Vegetarische Slager een 
Plant-based Long Chicken. 

Julia Bakker, campagnemanager Veehou-
derij: ‘Het stelt mensen voor een lastig 
dilemma. Vegetarische en veganistische 
opties bij fastfoodketens zijn natuurlijk fantas-
tisch. Ze moeten ook wel met hun tijd mee-
gaan en inspelen op de behoefte van hun 
klanten. Toch zouden we graag zien dat ze 
dan ook hun beste beentje voorzetten voor 
de producten die nog wel van dieren wor-
den gemaakt. Om ervoor te zorgen dat de 
dieren die daarvoor worden gebruikt, toch 
een zo prettig mogelijk leven kunnen leiden.’

Met het tekenen van het Better Chicken Commitment binden fastfoodketens 
zich aan een aantal criteria voor het welzijn van de kippen die ze gebruiken. 
De kippen moeten van een trager groeiend ras zijn, voldoende ruimte heb-
ben, en in een verrijkte omgeving met strobalen en zitstokken leven zodat ze 
natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Uiteraard betekent dit nog niet het aller-
beste voor kippen die worden gebruikt voor kipnuggets of kipburgers. Ook 
als een bedrijf voldoet aan het Better Chicken Commitment, zijn er nog veel 
mooie stappen denkbaar: het bedrijf kan zorgen voor aparte plekken om te 
rusten, te eten, te spelen en kippen (overdekt) naar buiten te laten gaan voor 
frisse lucht en zonlicht. Of een baanbrekende beslissing nemen en het aanbod 
volledig vegetarisch maken. Inmiddels hebben meer dan 200 bedrijven het 
Better Chicken Commitment ondertekend.

Better Chicken Commitment

Bedrijf Inzet voor kippenwelzijn

KFC Noord-West-Europa TOONAANGEVEND

Domino’s Pizza BOEKT VOORUITGANG

New York Pizza BOEKT VOORUITGANG

McDonald’s  BEGINNEND

Burger King SLECHT

Starbucks SLECHT

Subway SLECHT

‘Door samen te werken, kunnen we ervoor zorgen 
dat leeuwen daar blijven waar ze horen: in het wild’

Het leven van leeuwen in gevangenschap 
is een stuk minder zorgeloos. De roofdieren 
worden gefokt voor commerciële 
doeleinden, waaronder toerisme, jacht 
en de handel in leeuwenbotten. ‘Elk jaar 
worden duizenden gefokte leeuwen in Zuid-
Afrika geboren voor een ellendig leven in 
wrede fokkerijen’, vertelt Edith. Dat begint 
al direct na de geboorte, als de gefokte 
leeuwenwelpjes bij hun moeder worden 
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Elke editie zetten we supporters in het zonnetje, omdat ze zich extra 
inzetten voor dieren. Dit keer niet één inspirator, maar een hele 
klas! Leerlingen van 3 havo van het Canisius College in Nijmegen 
kwamen namelijk gezamenlijk in actie voor World Animal Protection.

Wat hebben deze prachtige vazen met 
droogbloemen met ons werk te maken? 
Meer dan je denkt! Ze zijn namelijk onder-
deel van een schoolproject van het Canisius 
College. Elk jaar kiezen de derdejaars 
klassen van deze middelbare school een 
goed doel uit om geld voor in te zamelen. 
Voor klas 3HA werd dat dit jaar World 

Animal Protection, met dank aan leerlingen 
Noortje, Anaïs en Lieke. Hun project ‘Fiore 
del Cielo’ werd gekozen tot het gezamen-
lijke doel van de klas. Want goede doelen 
voor dieren moeten meer gezien worden, 
vinden ze. 

‘Fiore del Cielo is Italiaans voor bloem van 
de hemel’, vertellen de drie meiden. ‘Deze 
naam hebben wij bedacht vanuit het idee 
dat ieder dier een prachtige bloem is. Als 
je ze een kans geeft, komen ze vanzelf tot 
bloei.’ Een naam die perfect past bij de 
producten die de klas verkocht om geld 
in te zamelen: vazen met droogbloemen 
en blikken met bloembollen. Er moest hard 
gewerkt worden om de business op te star-
ten. ‘We zamelden oude flessen in om ze 
een nieuw leven te geven: met een vers ge-
spoten laagje verf toverden we ze om tot 

Inspirerende supporter 
Canisius College Nijmegen

Beste klas, wat een prachtig 
project. Bedankt voor jullie 
inzet voor de bescherming 
van dieren wereldwijd!

Wil je jezelf of een ander trakteren op een leuk, mooi en diervriendelijk cadeau?  
Neem dan eens een kijkje op onze cadeaupagina! Ga voor een set vrolijke mondkapjes 
met dierenprint of bestel een van de katoenen tassen waarmee je ons helpt dieren te 
beschermen. Ook kun je de ZustainaBox aanschaffen, een cadeaubox vol vegan en 
plasticvrije producten. Of shop via Helpfreely bij duizenden onlinewinkels, waardoor 
een deel van je uitgaves automatisch naar World Animal Protection gaat. Je vindt onze 
cadeaupagina op: 

 worldanimalprotection.nl/doe-mee/diervriendelijke-cadeaus 

Shoppen én dieren helpen 

hippe, circulaire vazen. Goed voor het milieu 
én de dieren’, volgens de leerlingen. Ook 
oude blikken moesten aan een laagje wit, 
zwart of goud geloven. De droogbloemen 
en bloembollen ontvingen ze van verschillen-
de sponsoren.

Via mond-tot-mondreclame en een eigen 
Instagram-account werden de vazen en 
blikken gepromoot en verkocht. Met succes, 
want in totaal heeft de klas met deze ver-
koop ruim € 950,- voor ons opgehaald! 

Geen post meer ontvangen? Bel ons via 088-2680000 of e-mail info@worldanimalprotection.nl. 
Via postfilter.nl meldt u zich af voor reclamepost van organisaties waar u geen donateur van bent of was.


