Winter 2021 • Nummer 127

Werelddier

worldanimalprotection.nl

HET MAGA ZINE VOOR DIERENBESCHERMERS

In actie voor
de kangoeroe:
Stop de
Skippy Sale
Orang-oetans
en de palmoliebedreiging

Berenparadijs in Pakistan

Diervriendelijke feestdagen

BIJZONDER FOTOMOMENT
Australische zoutwaterkrokodillen zijn de
échte fashion victims van de mode-industrie.
Elk jaar worden duizenden krokodillen in
Australië gekweekt en gedood voor hun
huid. Jarenlang zitten de dieren opgesloten
in kleine, met plastic beklede betonnen
hokken, om uiteindelijk wreed te worden
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geslacht zodat hun huid kan worden
gebruikt voor luxe handtassen, riemen
en portemonnees. Samen met supporters
zetten we ons ervoor in om een einde te
maken aan deze wrede handel en zorgen
we ervoor dat wilde dieren in het wild
blijven, waar ze thuishoren.

Voorwoord

Zo ver en toch zo dichtbij
Het hemd is nader dan de rok, luidt een aloud Nederlands
gezegde. Dat is precies van toepassing op hoe mensen naar
dieren kijken. Veel mensen sparen kosten noch moeite om hun
hond of kat te vertroetelen, maar kiezen in de supermarkt voor de
goedkoopste karbonade. We worden boos over de plezierjacht
op wilde zwijnen, maar hebben geen oog voor de veel grotere
jacht op kangoeroes in Australië.
We maken ons eerder druk om misstanden
in stallen en slachterijen in Nederland dan
om die in de Verenigde Staten, China of
Oekraïne. En we maken ons sterk voor het
behoud van de grutto in het Nederlandse
weiland, maar hebben nog nooit van de
hyacinthara gehoord, die in Brazilië wordt
bedreigd.
In zeker opzicht is dit niet alleen een menselijke reactie, maar lijkt het ook logisch: we
voelen de directe verantwoordelijkheid voor
onze huisdieren, terwijl die voor het varken
abstract lijkt. We kunnen wél iets doen aan
de misstanden in de nationale vee-industrie of
de plezierjacht op de Veluwe – bijvoorbeeld
door op een politieke partij te stemmen die
daar iets aan wil doen – en niet aan wat zich
afspeelt in Delaware, Sichuan, Queensland
of de Vinnytsya oblast (als we überhaupt
al een idee hebben waar dat ligt). Evenzo
kennen we de grutto en lijkt het makkelijker
om die te helpen, dan een Braziliaanse vogel
die we nog nooit hebben gezien.
Toch, als je iets verder doordenkt, is er
op die logica veel af te dingen. Die
karbonade in de supermarkt is afkomstig
van een maar al te concreet varken. Het
kangoeroevlees verdwijnt in hondenvoer dat
aan Nederlandse honden wordt gevoerd.
De stallen met plofkippen in Verweggistan

behoren tot bedrijven die deels gefinancierd
worden door banken en pensioenfondsen als
de Rabobank, ING en ABP. En de hyacinthara
in Brazilië wordt bedreigd doordat zijn unieke
leefgebied ten zuiden van de Amazone
stukje bij beetje wordt afgebrand om plaats
te maken voor veevoerplantages, zoals soja.
Veevoer dat terechtkomt bij de Nederlandse
kippen, varkens en koeien, want Nederland is
de grootste importeur van deze soja in Europa.
Koop je dus een kipfilet of pak yoghurt in de
supermarkt, dan is de kans groot dat je óók
een stukje natuurvernietiging in Brazilië koopt.
Tienduizend kilometer ver weg en tegelijkertijd
in je eigen boodschappenmandje en op je
eigen bord. Het dierenleed mag dan ver weg
zijn, maar het komt tot stand met Nederlands
geld, óns geld.
Wiens schuld en verantwoordelijkheid is dat?
Wie moet daar iets aan doen? In de eerste
plaats natuurlijk overheden, bedrijven en
03-11-16 17:24
financiële instellingen.
Daarom richten we ons
als World Animal Protection op deze instanties,
om wetten, voedselproducties en geldstromen
te realiseren die dieren en hun leefgebied
beschermen en in hun waarde laten. Hoe we
dat concreet doen? Daarover leest u weer van
alles in dit magazine.
03-11-16 17:24

Dirk-Jan Verdonk,

Leestip
‘Wat wil jij worden
als je groot bent?’,
vroeg de mol.
‘Lief’, zei de jongen.
Het boek De jongen,
de mol, de vos en
het paard van Charlie Mackesy gaat
over de bijzondere vriendschap tussen
een jongen en drie dieren. De avonturen
die ze samen beleven sporen je aan om
met meer liefde voor jezelf en anderen
te leven. En de universele lessen die de
jongen en de dieren samen leren zijn stuk
voor stuk levenswijsheden. Een boek voor
iedereen, of je nu zeven of tachtig bent.
De jongen, de mol, de vos en het
paard, Charlie Mackesy. Uitgeverij
KokBoekencentrum, ISBN 978 90 2662
384 4, € 20,00

Spetterende acties
voor dolfijnen

De afgelopen maanden stonden in het
teken van onze dolfijnencampagne.
We moedigden verschillende bedrijven,
zoals Jumbo, aan om te stoppen met
de verkoop van Dolfinariumtickets en
haalden zo’n 80.000 handtekeningen
op voor een fokverbod voor dolfijnen in
gevangenschap in Nederland. Met een
megagrote dolfijn stonden we onlangs in
Den Haag om de handtekeningen aan
te bieden aan Kamerleden. Nu is het tijd
dat de politiek in actie komt! Uiteraard
houden we jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Einde aan kooien
in de vee-industrie!
Hoera, het gebruik van kooien
in de vee-industrie wordt uitgefaseerd! Dat heeft de Europese
Commissie beloofd naar aanleiding
van het burgerinitiatief Stop de Kooien,
waar we als organisatie aan meededen.
Kooien voor kippen, moedervarkens,
kalveren, konijnen, eenden, ganzen en
andere dieren in de veehouderij worden
uiterlijk in 2027 verboden. Zo hebben
bedrijven nog voldoende de tijd om hun
werkwijze te veranderen. We zijn blij dat
het einde in zicht is!

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

...dierenvriend Alex
(8), die met zijn
Instagramaccount
WildvanAlex anderen inspireert met
zijn weetjes over
dieren en de natuur.
Waarom zet je je in voor dieren?

‘Dieren worden niet goed behandeld.
Ik zag ooit een onderwaterfilmpje van
de oceaan met alleen maar plastic, er
zwommen maar drie visjes. Daar wil ik
iets aan doen!’

Ben je daarom je Instagram
account gestart?

‘Ja. Soms zie ik dat mensen afval op
straat gooien. Dan wil ik vertellen
waarom ze dat moeten oprapen en dat
ze goed met dieren moeten omgaan.
Daarom deel ik allemaal filmpjes, tips
en feitjes over dieren op mijn Instagram,
zoals dat een schorpioen wel een jaar
zonder eten kan.’

Welke droom heb je voor dieren?

‘Dat dieren heilig worden verklaard.
Veefabrieken moeten weg en we moeten
geen kleding meer van dieren maken.
We moeten dieren met rust laten!’

algemeen directeur World Animal Protection Nederland
WORLD ANIMAL PROTECTION | WINTER 2021
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Nieuwe actie voor kangoeroes:

Stop de Skippy Sale
Ben Pearson

Wat hebben je schaatsen op zolder en het voer in de bak van je hond met elkaar gemeen?
Niets, zou je denken. Maar de kans is aanwezig dat beide producten zijn gemaakt van de
trots van Australië: de kangoeroe. Nederland is namelijk een van de grootste importeurs
van kangoeroeproducten. Daar worden de dieren massaal voor bejaagd. ‘Dat is onnodig
en ontzettend wreed’, vertelt onze Australische campagnemanager Ben Pearson.

Kangoeroes, dus. Wanneer we aan deze
unieke buideldieren denken, zien we ze
rondspringen over goudkleurige, uitgestrekte velden. Of we denken aan joeys
in de buidel van hun moeder, en aan
hun thuisland aan de andere kant van de
wereld. We denken niet aan dode kangoeroes in de vitrine van winkels. Toch is dat
hoe we deze dieren in Nederland te zien
krijgen. Niet letterlijk natuurlijk; de kangoeroes zijn dan al verwerkt tot schaatsen,
schoenen, hoeden of huisdiervoer. Jaarlijks
worden miljoenen wilde kangoeroes
in Australië afgeschoten, verwerkt tot
product en voor verkoop naar Nederland
vervoerd. Ben Pearson woont en werkt in

Australië, en ziet de skippy’s daar regelmatig in het wild. Hij legt ons uit hoe het
precies zit met de kangoeroejacht.

Wat is er zo speciaal aan
kangoeroes?
‘Kangoeroes zijn prachtige, fascinerende dieren. Ze zijn het boegbeeld van
Australië. De manier waarop ze springen,
hoe ze eruitzien, hoe ze in groepen leven
en sterke familiebanden hebben, hoe
ze in evenwicht blijven door hun lange
staart: ik vind het allemaal bijzonder. Ook
evolutionair zijn ze heel speciaal: het is de
enige grote diersoort die zich springend

verplaatst. Als je geluk hebt, kun je een
jonge kangoeroe (joey) uit zijn moeders
buidel zien kruipen. Helaas zie ik ze zelf
niet al te vaak, omdat ik in een grote stad
woon. Maar als ik op pad ga en aan het
strand picknick, zie ik ze regelmatig. Dan
komen ze even gedag zeggen.’

Kangaroothemovie.com

Vinden alle Australiërs
kangoeroes net zo leuk als jij?
‘Australiërs zijn dól op kangoeroes. Dat is
eigenlijk het gekke. De dieren staan op ons
nationale wapen, onze sportteams worden
naar kangoeroes vernoemd, en zelfs onze
nationale luchtvaartmaatschappij wordt in
de volksmond ‘De vliegende kangoeroe’
genoemd. Tegelijkertijd vindt er een
enorme slachting plaats waar we niet van
afweten of waar we de andere kant voor
opkijken. Door sommigen wordt de jacht
op kangoeroes goedgepraat, omdat de
dieren een plaag zouden vormen die met
de jacht onder controle gehouden kan
worden. Anderen weten simpelweg niet
wat er aan de hand is. Het grootste deel
van de Australiërs leeft in steden en krijgt
het kangoeroeprobleem helemaal niet mee,
of laat zich dus gemakkelijk wijsmaken dat
er ‘te veel’ kangoeroes zijn. Het zijn dus
ontzettend tegenstrijdige opvattingen.’

Wat is het probleem?
‘Ieder jaar worden er miljoenen kangoeroes geslacht. De jacht gebeurt in het holst
van de nacht. Jagers gaan er met trucks
op uit om de dieren in het donker vanaf
grote afstand dood te schieten. Dat lukt niet
altijd, want tot 40 procent van de schoten
is niet meteen fataal. De overheid heeft de
regel dat de dieren met één schot in het
hoofd fataal geraakt moeten worden, maar
niemand is perfect en dit lukt dus lang niet
altijd. Kangoeroes worden soms meerdere
keren beschoten voor ze dood zijn. Soms
ontkomen ze en sterven ze elders een pijnlijke, langzame dood. Wat het verhaal nog
erger maakt, zijn de joeys die soms nog in
de buidel van hun moeder zitten. Als hun
moeder niet direct wordt geraakt en elders
sterft, worden zij door roofdieren gepakt of
verhongeren ze. Maar ook als hun moeder
wel in één keer gedood wordt, sterven ze
een pijnlijke dood: ze worden door de
jagers tegen de truck doodgeslagen. Het
is vreselijk.’

Waar worden de kangoeroes
naartoe vervoerd?

‘Het is onacceptabel dat dit prachtige, iconische dier massaal wordt gedood
om er voetbalschoenen en voer voor onze honden van te produceren.’
4
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‘Eerst worden de dode kangoeroes ter
plekke van hun ledematen ontdaan. Dan
worden ze aan de truck gehangen en gaat
de jacht verder. Uiteindelijk worden ze
naar een koelfaciliteit gebracht, wat vaak
een lange tocht is. Zo hangen de dode
kangoeroes tot wel acht uur aan de truck,
volledig blootgesteld aan het stof en het
vuil van de wegen en soms in de verzen-

gende hitte. Naleving van de meest basale
hygiënevoorschriften is niet mogelijk, en
bacteriën kunnen ongestoord hun gang
gaan. In de traditionele vleesindustrie is
dit niet toegestaan, want het is schadelijk
voor de volksgezondheid. Zo bleek er
in Nederland in 2014 en 2015 te hoge
percentages Salmonella en E. coli te zijn
aangetroffen op kangoeroevlees, en is er
in kangoeroevlees bedoeld voor huisdiervoer de bacterie gevonden die Q-koorts
veroorzaakt.’

Waar worden de kangoeroes
uiteindelijk voor gebruikt?
‘De huid wordt van de kangoeroes eraf
gehaald en het vlees wordt afgesneden.
De huiden worden vooral gebruikt voor de
productie van (voetbal)schoenen, hoeden
en schaatsen. Het vlees van de dieren
wordt zowel wereldwijd als in Australië
zelf voor consumptie gebruikt. En een
groot deel van het vlees wordt verwerkt tot
huisdiervoer. Het is onacceptabel dat dit
prachtige, iconische dier massaal wordt
gedood om op ons bord te belanden en
er voetbalschoenen en voer voor onze
honden van te produceren.’

Waarom moeten we deze jacht
aanpakken?
‘Het leed van de kangoeroes tijdens de
jacht is al reden genoeg om in actie te
komen en geen kangoeroeproducten
meer te gebruiken. Daarnaast krijgen de
dieren al genoeg voor hun kiezen: hun
leven wordt bedreigd door verlies aan
leefgebied, en vele kangoeroes komen om
door bosbranden en grote droogte. Ook
het quotum van de Australische overheid

‘De enige manier
om deze wrede jacht
te stoppen, is om
de vraag naar
kangoeroeproducten
te verminderen.’

klopt van geen kant. En de jacht brengt
veel risico’s voor de menselijke gezondheid
met zich mee. Het is een optelsom: de
hele commerciële kangoeroe-industrie is
één grote shock. We zouden er ontzettend
graag een eind aan zien.’

Doet Australië zelf iets aan
deze jacht?
‘Totaal niet. De overheid steunt de
kangoeroe-industrie juist. Elk jaar wordt
een quotum vastgesteld voor vier kangoeroesoorten die legaal mogen worden
afgeschoten. Zogenaamd om de kangoeroepopulatie in stand te houden, zodat
ze geen plaag gaan vormen. Maar deze
berekeningen kloppen van geen kant. De
berekeningen over het aantal kangoeroes
dat afgeschoten zou ‘moeten’ worden, zijn
dubieus. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de langzame voortplanting van kangoeroes. Het is gewoon
een excuus om de jacht te kunnen voortzetten: allemaal voor winst. En juist omdat
WORLD ANIMAL PROTECTION | WINTER 2021
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RUBRIEK: HET PROFIEL
de overheid deze industrie steunt, is het zo
moeilijk er iets aan te doen. Daarom doe
ik zelf wat ik kan: ik koop geen kangoeroeproducten en deel het verhaal zoveel
mogelijk.’

Waarom is het zo belangrijk
dat er in andere landen, zoals in
Nederland, wordt opgetreden
tegen de kangoeroehandel?
‘De enige manier om de jacht in Australië
te stoppen, is om de vraag naar kangoeroeproducten te verminderen. Nederland
is een van de grootste importeurs van
kangoeroeproducten. Als deze producten
van dit leer en vlees niet meer gekocht
worden, neemt de vraag naar kangoeroes
af en kan er een einde worden gemaakt
aan deze wrede jacht. We moeten
wereldwijd afstand nemen van kangoeroeproducten, zéker de grote importeurs.
Alleen dan kan deze barbaarse, wrede
industrie stoppen.’

Teken de petitie:

worldanimalprotection.nl/kangoeroepetitie

Ons land koopt en verkoopt
ontzettend veel kangoeroevlees en
-leer. Het vlees wordt verkocht in
restaurants, door groothandels, of
verwerkt tot huisdiervoer. Het leer
wordt gebruikt voor de productie
van schoenen, schaatsen, hoeden
en andere items. Ook bekende
merken als Nike, Adidas en Viking
gebruiken kangoeroeleer. Via
verschillende verkopers, zoals
het grote Bol.com, worden de
producten verkocht. De verkoop
van kangoeroeproducten is in
ons land namelijk (nog) legaal.
In Rusland en de staat Californië
geldt al wel een importverbod op
kangoeroeproducten.
Eén voor één willen we Nederlandse restaurants en winkels ervan
overtuigen dat de verkoop van
kangoeroeproducten niet acceptabel is. Kangoeroes horen niet in
het wild te worden afgeschoten
om aan de andere kant van de
wereld te eindigen als voetbalschoen of huisdiervoer. Laat je
daarom horen aan bol.com:
Stop de Skippy Sale!

Balkasar Bear 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: Balkasar Bear Sanctuary in Pakistan.
Het is relatief koel in het Pakistaanse dorp
Balkasar in deze tijd van het jaar. Fijn voor
de zo’n zeventig beren die in de Balkasar
Bear Sanctuary wonen – al betekenen de
winters daar vaak ook droogte. ’s Zomers
is het er warm en nat: de zomers gaan er
gepaard met extreem weer: storm, gigantische regenbuien en overstromingen. Het is
in elk geval duidelijk dat de beren hier op
elke weersoort voorbereid moeten zijn.
De medewerkers van de berenopvang
roeien met de riemen die ze hebben.
Ondanks het wisselvallige weer, grenst
er aan de berenopvang een grote
moestuin waar groenten voor de beren
worden verbouwd. Van mais tot wortelen
en druiven. Helaas was vorig jaar alle
moeite tevergeefs; de oogst mislukte.
Gelukkig hoefden de beren daar niets
van te merken. Weer of geen weer, wel
of geen verse groenten: met alle liefde en
onder alle omstandigheden wordt ervoor
gezorgd dat de dieren niets tekortkomen.
Ze hebben al genoeg meegemaakt, is de
gedachte die er heerst.

aan de aanwezigheid van andere beren.
Hun favoriete eten is brood en suikerriet.
Brune en Berdy spelen veel met elkaar en
genieten van hun ‘zwembad’. Albus doet
het rustiger aan en ligt gerust tijdenlang in
zijn ‘bedje’ van gedroogd gras.
Vaak worden beren in Pakistan gebruikt om
te dansen voor publiek, of voor hond-beergevechten om inkomsten te verdienen voor
hun eigenaren. Ze worden als welpjes
hardhandig getraind en gedwongen om
over een hete ondergrond te lopen om zo
te leren dansen. Eenmaal ouder, worden
de beren gebruikt om te vechten. De beren
leven onder erbarmelijke omstandigheden,
worden vaak in kleine kooien gehouden en
worden gevoerd met oud brood of verrot
fruit. ‘Als ik zie wat er gebeurt met Pakis-

taanse beren als ze worden gebruikt om
te dansen voor publiek of voor hond-beergevechten, kan ik niet onder woorden
brengen wat ik voel’, vertelt Mudassar
Ahmed Malik, manager bij het BRC. ‘Ik
denk dat je het ’t best kunt beschrijven door
je in te denken hoe het voelt als ze dat
je eigen kinderen aandoen. Deze beren
voelen gewoon als mijn kinderen.’

De zeven berenwelpjes
Helaas heeft Mudassar al veel schrijnende
gevallen voorbij zien komen. Zo blijft hem
het verhaal bij van de zeven berenwelpen
die ze in 2018 op het spoor kwamen.
De jonge beren waren door stropers uit
het wild gehaald om te worden verkocht
voor het dansen of vechten. Mudassar:
‘Moederberen zijn enorm beschermend >>

Albus, Berdy en Brune
De laatste beren die hun intrek mochten
nemen in dit berenfijne onderkomen,
waren Albus, Berdy en Brune. Albus
werd in beslag genomen, terwijl Berdy
en Brunes eigenaren de beren vrijwillig
overdroegen aan Balkasar in ruil voor
alternatieve inkomsten. Gelukkig wennen
Albus, Berdy en Brune langzaamaan
aan het grote steppeachtige gebied met
grassen en bomen dat ze hun thuis mogen
noemen. Brune was behoorlijk agressief
toen ze bij Balkasar arriveerde, maar
haar gedrag is al enorm veranderd. Albus
was vooral gestrest, maar ook hij komt nu
tot rust, en raakt meer en meer gewend
6

WORLD ANIMAL PROTECTION | WINTER 2021

WORLD ANIMAL PROTECTION | WINTER 2021

7

Donkere-dagen-tips

RUBRIEK: HET PROFIEL
over hun welpjes. Dus zonder enige twijfel
zijn hun moeders in het wild gedood om
de welpen mee te kunnen nemen. Ze zijn
vermoedelijk doodgeschoten terwijl ze hun
jongen voor het eerst uit de schuilplaats
wilden meenemen, het bos in.’ Zonder
moeders in de buurt, konden de stropers
de jongen waarschijnlijk gemakkelijk
meenemen. Het BRC werkt samen met de
Pakistaanse overheid om dit soort situaties
te signaleren. Er was nét genoeg tijd om
de beertjes uit de handen van de handelaren te redden.
‘We hadden zoveel geluk,’ vertelt
Mudassar, ‘de handelaren hadden
besloten om met de beren een route door
de bergen van Islamabad te nemen. Ze
kwamen precies voorbij op het moment
waarop we hen verwachtten. De beren
bleken in aparte jutezakken te zijn gestopt,
die waren dichtgebonden en op elkaar
gestapeld. We waren net op tijd, want de
twee beren die onderaan lagen, waren al
aan het stikken. Met koud water en een

Soms is het heerlijk om tijdens de donkere dagen net als sommige
dieren op een fijne plek weg te kruipen. Kluister je aan de buis met
een adembenemende documentaire, nestel je in je favoriete stoel met
een goed boek en of luister met een dampende kop thee naar een
inspirerende podcast. Dit zijn onze favoriete, nieuwe kijk-, lees- en
luistertips met dieren in de hoofdrol.
Balkasar Bear Sanctuary

soort sap van suikerriet, konden we ze er
gelukkig bovenop krijgen. Ik weet zeker
dat die twee dood waren geweest, als we
later waren geweest.’ Helaas vonden ze
niet alle zeven beertjes in de wagen; er
waren er maar vijf. Mudassar: ‘Niemand
kan zeker weten wat er met de andere
twee beren is gebeurd. Mogelijk waren
ze al overleden voordat de handelaren
ze vervoerden.’ De welpjes zijn meteen
meegenomen naar de berenopvang
om op te groeien en te genieten van

Ben jij ook
een berenfan?
Kledingmerk Goat maakte voor
World Animal Protection dit toffe
berenshirt. Bestel er een via
worldanimalprotection.nl/goat
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een leven als beer. Elke beer die wordt
gered, herinnert Mudassar eraan hoe
wreed en groot het probleem is. ‘Beren,
jong en oud, lijden elke minuut van de
dag in Pakistan. Het is een verschrikkelijke
handel, die moet stoppen.’

Winterslaap
Op dit moment maken de dieren in
de opvang zich op voor de winter;
de meeste rollen zich op in hun schuilplaatsen om in winterslaap te gaan
– totdat de voorjaarsstralen ze in
maart weer wakker maken. Madeeha
Manzoor, ook werkzaam bij de opvang,
vertelt dat medewerkers altijd blij worden
als ze zien dat de beren zich gaan
klaarmaken voor een winterslaap. ‘De
winterslaap is hoe beren overleven in het
wild als voedsel schaars is. We worden
er heel enthousiast van als een beer voor
de eerste keer in winterslaap gaat. Het
betekent dat ze weer een beetje teruggaan naar hun wilde instincten, na alle
gruwelijkheden die ze hebben moeten
doorstaan.
De beren krijgen in de late zomer al een
extra voedselronde om ze aan een extra
vetlaag te helpen. Die kunnen ze goed
gebruiken, want tijdens hun winterslaap
eten en bewegen de beren eigenlijk niet.’
Hoewel sommige beren lekker liggen te
slapen, betekent dat niet dat het werk in
de opvang ophoudt. Madeeha:
‘Er is nog steeds veel te doen. We
houden de beren nog altijd in de gaten,
controleren de hekken en vervangen
het water in de zwembaden. Het is
ook belangrijk dat de beren die nog in
quarantaine verblijven, worden voorzien
van een dikke laag gedroogd gras
om hen warm te houden tijdens deze
winterperiode.’ De beren in de Balkasar
Bear Sanctuary hebben geluk gehad. Ze
worden goed verzorgd en kunnen weer
vrij en ongestoord leven.

KIJK
Life in colour with David Attenborough

Verken de natuur vanuit een fris perspectief
en zie hoe dieren kleur gebruiken om te
overleven en te gedijen in het wild. Te zien
op Netflix.

LUISTER

LEES
Alle dieren tellen mee – Alexis Fleming
Terwijl ze zelf doodziek was, richtte Alexis
Fleming een dieren
hospice voor terminaal
zieke dieren op. Een
inspirerend verhaal
over de helende
connectie met dieren
en de natuur en je
inzetten voor anderen.
Te koop bij de boekhandel.

Het boek van hoop – Jane Goodall
The year earth changed

Wat zijn de positieve effecten van de corona
pandemie geweest? Zie hoe walvissen op
nieuwe manieren communiceerden en hoe
vogels in de steden weer het hoogste lied
zongen. Te zien op Apple TV+.

Seaspiracy

Documentairemaker Kip Andersen laat zien
wat de impact van de wereldwijde visserij
is op ons milieu en hoe de mens schade
aanbrengt aan de verschillende diersoorten in de oceaan. Te zien op Netflix.

Tiny World

Een visueel spektakel over de kleinste
helden van de natuur en de buitengewone
dingen die ze doen om te overleven.
Te zien op Apple TV+.

Wie de krantenkoppen scant, kan
soms moeite hebben
optimistisch te blijven.
Jane Goodall, ’s
werelds bekendste
antropoloog, leert ons
vertrouwen te hebben
in de toekomst. Te koop
bij de boekhandel.

Honden voor het leven – Arthur Japin
Arthur vertelt over de hond die hem heeft
opgevoed en de twee
puppy’s die zijn kijk op
het leven bepalen. Een
verhaal over hondentrouw, avontuur en
vrolijkheid, voor iedereen
die van het leven houdt.
Te koop bij de boekhandel.

Groene oren

In de podcastserie Groene Oren vertellen
planten, bomen en dieren zélf hun verhaal:
hoe ziet hun dagelijkse leven eruit en hoe is
het om vanuit hun perspectief de wereld te
ervaren? Te beluisteren via Spotify of
staatsbosbeheer.nl.

Vroege vogels en andere dieren

In deze podcast
bespreekt Anneke
Naafs elke aflevering
een bijzondere gebeurtenis uit de natuur.
Te beluisteren via
Spotify of nporadio1.nl.

De poezenpodcast

Dé podcast waarin ongegeneerd over
poezen gepraat wordt. Vol tips voor
kattenliefhebbers en met iedere aflevering
een andere gast. Te beluisteren via Spotify.

Het jaar van de Wolf

Na bijna 150 jaar is de wolf terug in
Nederland. Maar wie is de wolf eigenlijk?
Te beluisteren via Spotify of rootsmagazine.nl.

Every Day Vegan – Lenna Omrani

Met heerlijke, kleurrijke en vooral easy
recepten bewijst Lenna elke dag weer
hoe lekker en simpel vegan eten kan zijn.
Te koop bij de boekhandel.
WORLD ANIMAL PROTECTION | WINTER 2021
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Orang-oetans en de
palmolie-industrie
Orang-oetans zijn ongelooflijk bijzondere, maar ernstig bedreigde
dieren. Hun welzijn en voortbestaan staat op het spel doordat enorme
stukken van hun leefgebied worden gekapt voor de productie van
palmolie. We nemen de industrie onder de loep.
In het tropisch regenwoud van de
Indonesische en Maleisische eilanden
Borneo en Sumatra slingeren hoog in de
bomen grote dieren rond: orang-oetans.
Ze hebben hier een prachtig leefgebied
en zijn in de boomtoppen druk bezig met
het bouwen van nesten of het eten van
fruit, bladeren of insecten. Zoete mango’s
en vijgen zijn favoriet. De orang-oetan is

de grootste diersoort die zo hoog in de
bomen leeft. Ze kunnen anderhalve meter
groot worden en de volwassen mannetjes
met hun iconische wangen wegen tot
wel 140 kilo, drie keer zwaarder dan de
vrouwtjes.
De orang-oetans gedijen goed in dit
tropische klimaat. De dieren zijn intelligent

en sterk: ze herkennen meer dan 200
verschillende soorten planten en kunnen
zich optrekken aan één vinger. Slingerend
van boom naar boom leggen ze elke dag
lange afstanden door het regenwoud af.
Hierdoor spelen ze een belangrijke rol
in de verspreiding van zaden. Sommige
plantensoorten kunnen zelfs niet zonder
de orang-oetan. Maar de orang-oetan

kan ook niet zonder sommige plantensoorten. Dat blijkt uit de oprukkende
palmolie-industrie, die de dieren in hun
voortbestaan bedreigt.

Palmolie, wat is dat?
Palmolie kennen wij niet als product, maar
als ingrediënt in bijvoorbeeld margarine,
pindakaas, koekjes en sauzen. De olie is
afkomstig uit de oliepalm (Elaeis guineensis), die behoort tot de palmenfamilie.
De boom is inheems in West-Afrika en
groeit het beste in een tropisch klimaat met
veel water. De olie wordt gemaakt van
de vrucht van de palm, en driekwart van
de wereldwijd geproduceerde palmolie
wordt gebruikt voor voedsel. Ook komt de
olie veel voor in schoonmaakmiddelen en
biobrandstof.
Omdat de palm floreert in een tropisch
klimaat, zijn Borneo en Sumatra de
eilanden bij uitstek voor grote oliepalmplantages. Het grootste deel van de
wereldwijde palmolie (85%) komt hier dan
ook vandaan en wordt geëxporteerd naar
de EU, China, India, de VS, Japan en
Pakistan. Grote delen regenwoud moeten
plek maken voor de plantages, waardoor de industrie zorgt voor ontbossing
en daarmee voor ernstig dierenleed en
aantasting van de natuurlijke habitat van
vele dieren en planten.
10
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Bedreiging voor
orang-oetans
De massale vernietiging van
de regenwouden van Borneo
en Sumatra is verwoestend
en catastrofaal voor het leven
en voortbestaan orang-oetans. Het dierenleed is
hartverscheurend. Terwijl grote
stukken regenwoud worden gekapt en
afgebrand, wordt er niet omgekeken naar
de dieren die daarin wonen. Ze komen
om in de vlammen, raken gewond doordat
de bomen waarin zij leven omvallen of ze
worden doodgeschoten als ze wanhopig
en tevergeefs hun thuis proberen te
verdedigen. Omdat het leefgebied van
de dieren steeds kleiner wordt, lijden de
dieren honger of komen ze in conflict
met mensen, op zoek naar voedsel. Zo
worden elk jaar 750 tot 1250 dieren
wreed gedood om die reden; de conflicten
houden vaak verband met de uitbreiding
van palmplantages. De jonge orang-oetans blijven vaak verweesd achter.
Orang-oetans kunnen alleen overleven in
uitgestrekte, natuurlijke stukken bos waar
het hele jaar door voedsel beschikbaar
is. Een krimpend regenwoud betekent dat
delen van het leefgebied van de orangoetan onbewoonbaar worden. Het aantal
orang-oetans op Borneo sinds 2000 al

Palm olie -pla nt

met 100.000 afgenomen: er zijn er slechts
nog 75.000 tot 100.000 over. Ongeveer
10.000 van de overgebleven ernstig
bedreigde Borneose orang-oetans zijn
momenteel te vinden in gebieden die zijn
toegewezen aan de palmolie-industrie.
Niet alleen de orang-oetan lijdt onder de
palmolie-industrie. Ook de tijger heeft te
maken met ernstig dierenleed en levert
aan leefgebied in, net als allerlei andere
dier- en plantensoorten die in het biodiversiteits-rijke regenwoud inheems zijn. Volgens
de IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten treft de palmolieproductie wereldwijd wel 193 bedreigde diersoorten. Er
wordt zelfs geschat dat verdere uitbreiding
van de plantages 54% van alle bedreigde
zoogdieren en 64% van alle bedreigde
vogels wereldwijd zou kunnen treffen. Er is
maar een klein aantal diersoorten dat profiteert van de aanwezigheid van palmolieplantages, waaronder wilde zwijnen,
knaagdieren en sommige slangen.
>>
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VERVOLG ORANG - OETANS EN DE PALMOLIE-INDUSTRIE

Geen alternatief
Stoppen dus met die palmolie, zou je
denken. Maar dat is helaas te simpel.
Ongeveer de helft van de mensen op de
wereld vertrouwt op palmolie als onderdeel van hun voeding. In Afrika en Azië is
het de meest voorkomende olie die voor
voeding wordt gebruikt.
Ook het overstappen naar een andere
oliesoort is lang niet altijd een verstandig
idee. Dit kan juist leiden tot verder verlies
aan biodiversiteit. De oliepalm produceert
namelijk tot wel negen keer meer olie per
oppervlakte-eenheid dan andere grote
oliegewassen als soja, zonnebloem of
koolzaad. Om dezelfde hoeveelheid olie
uit deze gewassen te produceren, zou er
nog véél meer ontbossing plaatsvinden.
Misschien niet in het tropische regenwoud, maar wel in andere gebieden op
de wereld. We zouden het probleem
daarmee alleen maar verschuiven.

Wat kunnen we doen?
Kortom: we hebben palmolie gewoon
nodig. Wel kunnen we anders met het
gebruik en de productie van de olie
omgaan. Om de impact op de biodiversiteit te verminderen, moeten we de
vraag naar palmolie voor niet-voedingsdoeleinden terugdringen, zoals voor zeep
of als brandstof. Gelukkig worden hiervoor

steeds meer maatregelen genomen, hoewel
dat nog veel te langzaam gaat. Zo heeft
de EU het beleid ingesteld dat gebruik van
palmolie voor biobrandstof aan banden
gelegd moet worden. In de tanks van onze
auto’s zit steeds minder palmolie, tot het
(pas) in 2030 vrijwel is verdwenen.
De palmolie die wel voor voedingsdoeleinden wordt geproduceerd, moet op een
duurzamere manier gewonnen worden. De
teelt mag niet ten koste gaan van bossen
en het welzijn van orang-oetans en andere
diersoorten. Hier hebben overheden en
het bedrijfsleven invloed op: met de juiste
afspraken en groene investeringen kan dit
gerealiseerd worden. Om die reden is het
keurmerk Certified Sustainable Palm Oil van
de internationale organisatie RSPO (Round
Table on Sustainable Palm Oil) in het leven
geroepen. Helaas blijkt dit in de praktijk
vooral een wassen neus: het keurmerk
garandeert niet dat de palmolie die gebruikt
wordt ook daadwerkelijk van een duurzame,
ontbossingsvrije plantage afkomstig is.
Als we het gebruik van schoonmaak
producten met palmolie verminderen, en
voor voedingsmiddelen letten op duurzame
palmolieteelt, kan de impact op de biodiversiteit worden verminderd en kan de orangoetan hopelijk nog vele jaren door
de bomen slingeren. Zoals het hoort!

Red de orang-oetan
met Marcel’s
Green Soap
'Feel Good Cleaning': dat is het
motto van Marcel’s Green Soap.
Met schoonmaakmiddelen voor huis
en huid maakt het groene sopbedrijf
een verschil: de producten bevatten
enkel plantaardige ingrediënten die
goed zijn voor zowel jezelf als voor
het milieu. Het assortiment is 100%
vegan, minstens 97% biologisch
afbreekbaar en de verpakkingen
zijn gemaakt van 100% gerecycled
plastic.
De nieuwste toevoeging aan
Marcel’s duurzame waslijst:
palmolievrij wasmiddel. Goed voor
je kleding, goed voor de planeet en
het allerfijnst: goed voor de orangoetan! Je kunt het wasmiddel vinden
bij verschillende supermarkten, of
bestel een fles via
worldanimalprotection.nl/
diervriendelijkwassen

December… overstapmaand
In december maken we met z’n allen de balans op en kijken we
vooruit naar komend jaar. We vergelijken verzekeringen en stellen
goede voornemens op. Een mooie tijd om ook eens je bank
onder de loep te nemen. Want voldoet je bank nog wel aan jouw
wensen? En is jouw bank net zo lief voor dieren als jij?

1

Banken investeren (ook in dierenleed)

Banken investeren met het geld op jouw rekening. Daar kunnen ze van alles mee
doen. Het kan zijn dat ze groene initiatieven ondersteunen, maar ze kunnen je geld
juist ook over de grens investeren in megastallen met plofkippen. Via de website
eerlijkegeldwijzer.nl kun je zien hoe jouw bank scoort op dierenwelzijn of natuur, of
wat ze in hun beleggingsbeleid hebben staan. Het kost even wat tijd, maar door je
hierin te verdiepen kun je straks misschien ongemerkt dieren helpen!

2

Een opsteker voor je bank

Ben je erachter waar jouw bank in investeert? Via eerlijkegeldwijzer.nl kun je je bank
een klacht of compliment sturen. Moedig je bank aan om het juiste te doen voor dieren: om te investeren in dierenwelzijn en klimaatverbetering, in plaats van dierenleed en
klimaatschade. Als consument is jouw stem belangrijk, dus laat van je horen.

3

Van ruilen komt… dierenwelzijn!

Heb je ontdekt dat jouw bank investeert in megastallen, plofkippen, bont of ander
dierenleed? Dan is de keus om van bank over te stappen snel gemaakt. Door over
te stappen, wordt jouw geld niet langer gebruikt om dierenleed te bevorderen, maar
draag je juist bij aan een fijnere wereld voor dieren. Banken die goed scoren op
dierenwelzijn, zijn bijvoorbeeld Triodos en ASN. Overstappen lijkt ingewikkeld, maar is
een fluitje van een cent – zeker als je een overstapservice gebruikt.

Ilse (22) stapte
een jaar geleden
over op een andere
bank: ‘Ik ben nu
bijna een jaar
veganist. Dat gaat
voor mij niet alleen
over eten, maar
ook over hoe ik op
andere manieren het beste kan doen voor
het milieu en de dieren. Bijvoorbeeld door
alleen duurzame kleding te kopen en van
bank te wisselen. Op zoek naar informatie
vond ik de Eerlijke Geldwijzer.
Via de Eerlijke Geldwijzer kon ik allerlei
punten vergelijken – hoe banken bijvoorbeeld omgaan met dierenwelzijn, mensen
rechten en het klimaat. Ik zat bij ING, die
niet erg goed scoorde. ASN kwam als
beste uit de bus, dus koos ik daarvoor!
Ik ben nu ongeveer een jaar geleden
overgestapt. Praktisch hoef je niet veel te
12
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'ASN kwam als beste
uit de bus, dus koos ik
daarvoor!'

is het een fluitje van een cent, omdat je nog
weinig vaste lasten hebt. Als we het allemaal doen, bereiken we meer en geven we
een gezamenlijk signaal af naar de banken
dat dit belangrijk is.’

doen en merk je er weinig van. Veel wordt
automatisch overgezet. Je moet alleen bij
sommige instanties even je rekeningnummer
wijzigen. Het kost dus enige moeite, maar
je krijgt er veel voor terug.
Veel banken investeren in de vee-industrie
of in klimaatverandering. Als je niet meer
bij een bank zit die daaraan bijdraagt,
weet je dat je iets goeds doet voor het
milieu, de dieren en ook, indirect, je eigen
gezondheid.
Mijn tip is vooral: wacht niet langer,
doe het nu. Het is heel eenvoudig en zo
gedaan. Vooral als je jong bent, zoals ik,
WORLD ANIMAL PROTECTION | WINTER 2021
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Vegan recepten: Feestdageneditie
Ingrediënten

Minder vlees en dierlijke producten eten voorkomt dierenleed en is beter voor het milieu. We doen er
dus goed aan om te switchen naar plantaardige alternatieven, óók tijdens de feestdagen! Maar wat
tover je dan op de kersttafel? Daar helpt ‘Plantbased Dennis’ (Dennis Vink) je graag bij. Speciaal voor
ons stelt hij twee recepten uit zijn Dubbel-diervriendelijk Kerstdiner van vorig jaar beschikbaar. Succes
gegarandeerd, want zelfs een cheesecake tovert hij om tot een diervriendelijk kerstfeestje op je bord!

Oreo-framboos-cheesecake:

Ingrediënten

Aan de slag!

Ravioli met
pompoen-saffraansaus
voor 4 personen
• Verse vegan ravioli
• ½ grote flespompoen
(gebruik de onderkant)
• Kiemgroente
• Pistachenootjes
• 1 middelgrote ui
• 1 teentje knoflook
• ½ vegan bouillonblokje
• ½ zakje saffraan
• Scheutje olijfolie
• Snufje peper

Start met het maken van de bodem. Ontpit
de dadels en laat ze 4 minuten weken in
een bakje gekookt water. Maal alle Oreo
Original koekjes (de grote dus) grondig fijn.
Giet de dadels af, voeg toe aan het ‘zwarte
zand’ van de Oreo koekjes en meng tot een
plakkerig, deegachtig mengsel. Bekleed de
bodem van een 24 diameter-springvorm
met bakpapier en vet de randen in met de
boter. Verdeel het deeg gelijkmatig over de
bodem en druk stevig aan met je handen.
Doe vervolgens de kwark, vegan roomkaas
en poedersuiker in een kom en mix grondig

Ravioli met pompoen-saffraansaus
Aan de slag!

Start met het maken van de saus (dit kan
prima al een dag van tevoren). Verwijder
de schil van de flespompoen. Verwijder de
pitten en snijd de pompoen in kleine blokjes
van 1 bij 1 cm. Snijd de ui fijn en bak op
laag vuur in een beetje olijfolie. Snijd de
knoflook en bak een minuutje met de ui mee.
Voeg de pompoenblokjes toe en bak een
minuut of 5 totdat de pompoen wat gaat
kleuren. Roer grondig en voeg peper toe
naar smaak. Doe het bouillonblokje en 250
ml water erbij, zodat de pompoenblokjes
nét onder water staan. Breng het water

Dennis Vink. Foto door Malou van den Berg
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aan de kook en laat 10 minuten koken, tot
de pompoen goed zacht is. Pureer met de
staafmixer tot een gladde saus, voeg de
saffraan toe en laat nog 3 minuten zacht
pruttelen.
Breng in een pan ongeveer 1 liter water
aan de kook. Voeg de vegan ravioli toe en
kook in 3 minuten gaar. Giet af. Schenk in
vier diepe borden 1 tot 1½ soeplepel van
de saus, zodat de bodem net bedekt is.
Leg de ravioli er voorzichtig op. Garneer
met een handje kiemgroente en tot slot een
handjevol pistachenootjes.

‘Een net zo gezellig en feestelijk diner,
maar dan leuk voor álle dieren’

met een garde of staafmixer tot een glad
mengsel. Kook gedurende 2-3 minuten 100
ml water met 4 tl agaragar in een klein pannetje en meng goed. Voeg dit langzaam
en al roerend toe aan het kwark-roomkaasmengsel. Schep op de bodem en strijk glad.
Verdeel de frambozen over de taart en druk
aan tot ze niet meer te zien zijn. Smelt de
chocolade in een pannetje of magnetron en
giet in een snelle heen-en-weer-beweging
over de taart. Bewaar de taart in de vriezer.
Tijd om te serveren? Haal de taart een uur
van tevoren uit de vriezer en snijd direct in
punten. Garneer met de mini Oreo’s.

Over Dennis Vink
In 2020 begon bioloog Dennis zijn vegan
inspiratieplatform Plantbased Dennis,
met als doel om plantaardig eten voor
iedereen zo makkelijk en leuk mogelijk te
maken. Met zijn volgers deelt hij handige
tips, wetenschappelijke feitjes, heerlijke
recepten, fijne hotspots en prikkelende
gedachten. Hij is één van de Ereburgers
van de Vegetarische Slager en trotse
ambassadeur van Stichting Melief,
waar hij met zijn Dubbel-diervriendelijk
Kerstdiner geld voor inzamelt.

Oreo-frambooscheesecake
voor 8 personen
• 2 pakjes Oreo Original koekjes
(308 gram)
• 1 bakje Oreo Mini koekjes (115 gram)
• 225 gram verse frambozen
• 250 gram Medjoul dadels
• 400 gram vegan kwark
• 2 pakjes vegan roomkaas (400 gram),
op kamertemperatuur
• 4 tl agaragar
• 50 gram poedersuiker
• 25 gram vegan chocolade
• Klein beetje vegan boter voor het
invetten van de taartvorm

Dennis:
‘Het samenstellen van
een plantaardig kerstdiner dat
iedereen lekker vindt – ook de
vleeseters in de familie –
kan veel kopzorgen opleveren.
Met mijn kerstmenu’s hoop
ik iedereen veel tijd,
moeite en stress te besparen.’

Kies voor een kerstdiernee
Ook dit jaar gaan we samen met veel dierenliefhebbers voor een diervriendelijke kerst.
Een net zo gezellig en feestelijk diner, maar dan leuk voor álle dieren.
Rond de feestdagen worden er namelijk meer dieren geslacht dan op andere dagen,
terwijl je ook zonder dierlijke producten een heerlijk diner op tafel kunt zetten: een
Kerstdiernee! Net zo smakelijk, maar dan plantaardig. Zo verminder je niet alleen dierenleed, maar ook de CO2-uitstoot die daarbij komt kijken. Fijn voor de dieren én het
klimaat. Meer inspiratie voor jouw Kerstdiernee vind je op

worldanimalprotection.nl/kerstdiernee
WORLD ANIMAL PROTECTION | WINTER 2021
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Inspirerende supporter
Jan-Hein van Dulm
Elke editie zetten we supporters in het zonnetje, omdat
ze zich extra inzetten voor dieren. Dit keer Jan-Hein
van Dulm, die met veel enthousiasme een serie
illustraties over de vee-industrie voor ons maakte.
Het zijn geen schattige varkentjes of huppelende koeien die Jan-Hein in beeld heeft
gebracht. Zijn illustraties brengen juist een
complex onderwerp aan het licht: het dierenleed in de vee-industrie. Waarom hij dat
doet? ‘Dieren oordelen niet’, vertelt hij. ‘Het
maakt niet uit hoe je eruitziet, er is een klik
tussen dier en mens. Daarom ben ik groot

fan van organisaties die opkomen voor het
welzijn van dieren. Jullie richten je specifiek
op dierenwelzijn en dierenleed, en komen
voor de dieren zelf op. Dat spreekt me
aan. Dat gecombineerd met mijn passie
voor het tekenen van dieren maakte één
en één al snel twee.’
Gewapend met een geslepen potlood
én een digitale pen illustreerde Jan-Hein
dieren zoals je ze tegenkomt in de supermarkt: als eindproduct in verpakking. De
confronterende ingrediëntenlijst laat echter
zien wat er achter het product schuilgaat.
Dierenleed bijvoorbeeld, en ontbossing.
‘Zowel dieren uit de vee-industrie als wilde
dieren hebben last van onze overconsumptie’, vertelt Jan-Hein. ‘De vraag naar dierlijke producten voor consumptie is groot,

Elke maand een mooie plaat
Elke maand genieten van een prachtige dierenfoto? Ook komend jaar maken we
dat voor je mogelijk! We hebben voor 2022 weer een mooie dierenkalender
samengesteld. Vrolijk scharrelende kippen, spelende aapjes en een duikende
walvis: ze komen er allemaal in voorbij. Met de aanschaf van deze kalender
draag je bij aan de wereldwijde bescherming van dieren. Niet alleen leuk voor
jezelf, maar ook als cadeau voor een ander! De kalender is 14,8 X 21 cm
en kun je bestellen via worldanimalprotection.nl/kalender-2022

RETOUR: Louis Couperusplein 2III, 2514 HP Den Haag

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.

waardoor er megastallen worden gebouwd
en omgevingen wereldwijd zo worden ingericht dat er alleen nog maar vee kan rondlopen. Of niet eens rondlopen: in hokken
kan zitten. Uiteindelijk is dat funest voor ons,
het klimaat, en voor wilde dieren, want hun
leefomgeving wordt er kleiner door.’ Volgens
Jan-Hein zijn we de connectie met waar ons
eten vandaan komt kwijtgeraakt. ‘Aan een
pakje kip kun je vaak niet zien dat het een
dier is geweest. Ik hoop dat men zich daar
door mijn illustraties bewuster van wordt.’
Jan-Hein, veel dank voor de
treffende illustraties en de
fijne samenwerking. Mooi hoe
jij je passie inzet voor bewust
wording over dierenleed.

