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World Animal Protection,
voorheen bekend als WSPA

Aan het werk

“Het resultaat
dat onze
supporters
boekten met
de Honden
voor Hondencampagne,
inspireerde
onze collega’s
in Denemarken en dat is
ook precies de
bedoeling.”

Al zijn we het niet altijd met haar maatregelen eens, het moet gezegd: staatssecretaris
Dijksma, die ‘dieren’ in haar portefeuille
heeft, is flink aan het werk. Alleen al in de
twee laatste maanden van vorig jaar nam ze
besluiten over het verbod van wilde dieren in
het circus, over het aanpakken van stunten met
vlees door supermarkten en over grondgebondenheid van de melkveehouderij. Hoewel,
die laatste wet is vooralsnog een lege huls.
En of het aantal koeien dat nooit meer naar
buiten komt erdoor zal afnemen, is nog zeer
de vraag. Vooralsnog gaat de trend van het
opstallen door, worden de melkveehouderijen
groter en doen de supermarkten veel te weinig om weidezuivel te promoten, zoals blijkt
uit onze recente telling bij Albert Heijn, Jumbo
en Plus. Daar staat dan weer tegenover dat
Dijksma meer aandacht wil, samen met in elk
geval Denemarken en Duitsland - en hopelijk
komen er meer bij, voor dierenwelzijn binnen
de Europese Unie.
Onze eigen samenwerking met Denemarken
is meer dan beloftevol, omdat er ook in dat
land veel aandacht is voor dierenwelzijn. Dat
blijkt wel uit het succes van de Honden voor
Honden-campagne die onze collega’s in

Kopenhagen hebben overgenomen. Met hun
‘Hunde til Hunde’ -aanpak haalden ze ruim
43.000 handtekeningen op. Het resultaat dat
onze supporters boekten, inspireerde hen en
dat is ook precies de bedoeling. We willen,
zeker binnen Europa, nog meer en vaker
gecoördineerd campagnes voeren. Dat heeft
positieve gevolgen omdat in ons werelddeel
steeds meer regels in Brussel worden gemaakt. Als wij daar invloed uitoefenen, zijn we
bezig om het leven van miljoenen, mogelijk
zelfs miljarden, dieren te verbeteren. En dat
is van belang, zeker als we ons uitgangspunt
‘elk dier telt’ waar willen maken. Want ook in
veel landen buiten de EU wordt het Europese
beleid nagevolgd. Met jullie steun gaan we
een wereld winnen!
Hartelijke groeten,
Pascal de Smit
Directeur World Animal Protection Nederland

Meer informatie
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd naar onze website www.worldanimalprotection.nl
gaan of per email (info@worldanimalprotection.nl) of telefonisch (070 3142800) contact
met ons opnemen. World Animal Protection verzorgt deze uitgave om donateurs en
belangstellenden te informeren. IBAN: NL20INGB0000000242. BIC: INGBNL2A.
World Animal Protection is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met een belasting
vrijstellingstatus onder nummer 810592873.

Volg ons op
@Dierbeschermers
WorldAnimalProtectionNederland
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Supermarkten doen te
weinig voor koeien in de wei
Door producten aan te bieden die gegarandeerd gemaakt zijn van melk
van koeien in de wei, kunnen supermarkten de verontrustende ontwikkeling
tegengaan dat steeds meer koeien hun hele leven zijn opgesloten in de
stal. Albert Heijn en Jumbo hebben beloofd zich hier sterk voor te maken
als ondertekenaar van het ‘convenant weidegang.’ Maar houden ze zich
ook aan die belofte? World Animal Protection zocht het uit.
Net als in 2013, hielden we eind van vorig
jaar een ‘Supermarkttelling weidezuivel’.
We gingen na wat het percentage aangeboden zuivelproducten is dat gegarandeerd
afkomstig is van koeien met weidegang. De
uitkomst was erg teleurstellend: nauwelijks
meer dan twintig procent. Dat wil zeggen
dat bijna vier op de vijf zuivelproducten in
het supermarktschap gemaakt kunnen zijn
van ‘binnenmelk’, melk van koeien die hun
hele leven binnen staan. Vergeleken met het
jaar ervoor betekent dat geen of nauwelijks vooruitgang. Ook bleek dat sommige
fabrikanten misleidende informatie op de
verpakking zetten, zoals plaatjes van koeien
in de wei, terwijl de inhoud gemaakt kan zijn
van binnenmelk.

en room koopt, goed op te letten of op de
verpakking het weidemelk-logo of biologisch
keurmerk staat. Dan weet je zeker dat je
bijdraagt aan koeien in de wei.
De Supermarkttelling 2014 downloaden?
Dat kan via onze website
www.worldanimalprotection.nl

Let op het weidemelk-logo!

De resultaten van de Supermarkttelling
gebruiken we om er bij supermarkten en
overheid op aan te dringen veel meer te
doen om weidegang te bevorderen. Een
eerste succes is al binnen: staatssecretaris
Dijksma heeft laten weten dat het convenant
weidegang ‘ambitieuzer’ moet worden.
Wat dat gaat betekenen, zal in de loop van
2015 duidelijk worden.
Ondertussen kun je blijven helpen door, als
je zuivelproducten als kaas, boter, kwark
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Resultaten in 2014
Het afgelopen jaar was er een van vernieuwing en continuïteit. Meest opvallend was
natuurlijk de naamsverandering van WSPA (World Society for the Animals) naar het
simpeler en duidelijker World Animal Protection. Een naam die in één oogopslag duidelijk
maakt waar we voor staan: het wereldwijd beschermen van dieren. Zo’n verandering
betekent in de regel dat de naamsbekendheid vermindert en dat is bij ons ook het geval
geweest, maar gelukkig niet zo veel.

In Nederland heeft de organisatie Wilde
Dieren de Tent Uit, waarin World Animal
Protection actief deelneemt, eindelijk bereikt
dat wilde dieren inderdaad niet meer in circussen mogen
optreden. Een belangrijke overwinning.

In Brazilië
hebben we het
multinationale
voedingsconcern BRF
ervan weten te overtuigen dat zeugen beter
in groepen gehuisvest
kunnen worden. De
leiding van het bedrijf
heeft beloofd dat deze
omschakeling binnen tien
jaar voltooid is.
Er was meer voortgang te melden over
activiteiten die we in 2014 voortzetten. Zo
hebben we in diverse Zuidoost-Aziatische
en Afrikaanse landen weer vele tienduizenden honden
gevaccineerd tegen rabiës (hondsdolheid) en daarmee
gered van dreigend massaal afmaken.
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In Nederland heeft weer een aantal reisorganisaties
besloten geen olifantenritten meer aan te bieden.
Dat succes inspireert onze collega’s in andere landen
en ook de branche-organisatie ANVR; naar verwachting zal die in
de loop van dit jaar richtlijnen uitvaardigen waarin de olifantenrit
‘onaanvaardbaar’ wordt genoemd.

In onze strijd tegen
het misbruik van
beren vanwege hun
gal, boekten we belangrijke
voortgang in Vietnam. Daar
was deze praktijk al bij wet
verboden, maar dankzij onze
inspanningen wordt deze wet
nu meer en meer nageleefd.
In China staan we nog aan het
begin van een lang proces.

Wat betreft noodhulp zijn we in
Servië actief geweest om dieren te
redden van ernstige wateroverlast
en in de Filippijnen bleven we aanwezig om
na de verwoestende orkaan Haydan van eind
2013 te helpen bij de wederopbouw van het
getroffen gebied.
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Begin van 2015 in teken van
diervriendelijke vakanties
Begin dit jaar was er veel te doen rondom diervriendelijke vakanties.
Mede dankzij de steun die jullie hebben gegeven aan de campagne
‘Stap van de olifant af’. Maar het begon allemaal wat anders.
Beyoncé de fout in

41% Van de
Nederlanders
zegt een
attractie met
wilde dieren te
willen bezoeken uit liefde
voor dieren.

Begin januari verscheen een foto op Twitter
van popdiva Beyoncé, waarop zij tijdens
haar vakantie in Thailand op een babyolifantje zat. Op een andere foto met manlief,
rapper Jay Z, en hun dochtertje knuffelden
ze een jonge tijger. World Animal Protection
heeft meteen laten weten welk verschrikkelijk

dierenleed er achter dit soort activiteiten
schuil gaat. Hopelijk heeft de wereldwijde
media-aandacht die we hiervoor kregen ervoor gezorgd dat velen, nog vóórdat ze hun
vakanties boeken, bewust zijn geworden.
beforetheybook.org

Een vraag van een van onze supporters op Facebook:
Het verbod op wilde dieren in het circus lijkt me maar een half succes.
Want worden de dieren niet afgemaakt als ze niet meer mogen optreden?
Het is verboden om dergelijke dieren zomaar te doden. Bovendien heeft Wilde
Dieren de Tent Uit, waarin World Animal Protection actief meedraait, aangeboden
om passende opvang te regelen via ons wereldwijde netwerk.

Reisbranche:
dierenwelzijn prioriteit
De Nederlandse reisbrancheorganisatie
ANVR gaat dierenwelzijn onder haar leden
- reisagenten en touroperators - bevorderen.
Dit maakte de vereniging de afgelopen
Vakantiebeurs bekend. Wij werken al
geruime tijd samen met de ANVR, in
coöperatie met Stichting SPOTS en het IFAW,
en zijn dan ook blij met de diervriendelijke
richtlijnen en training die later dit jaar zullen
volgen.
De levensgrote 3D-geprinte olifant trok op de Vakantie-

stapvandeolifantaf.nl
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beurs veel bekijks.

Verder met
honden in Europa

Dierenliefde en dierenleed
Op Valentijnsdag is er door jullie een
‘beetje’ liefde gegeven aan tijgers en andere
wilde dieren die worden uitgebuit in de
toeristenindustrie. Een beetje, want soms leidt
liefde juist tot dierenleed. Uit onderzoek van
TNS NIPO in opdracht van World Animal
Protection blijkt namelijk dat 41% van de
Nederlanders zegt een attractie met wilde
dieren te hebben bezocht uit liefde voor
dieren. In andere landen ligt dit percentage
zelfs nog hoger.

Vorig jaar heeft World Animal Protection haar nieuwe
campagne, Honden voor Honden, in Nederland gelanceerd. Door ‘een poot te zetten’ onder een petitie
aan de nieuwe Europarlementariërs hebben jullie bescherming voor honden in Europa een stap dichterbij
gebracht. De belangstelling voor een Europese wet ter
bescherming van honden is groot. Na het succes van
onze actie in Nederland, hebben bijvoorbeeld dierenliefhebbers in Denemarken ook een petitie gelanceerd
om druk te zetten op de Deense Eurodelegatie. En
ook is er sinds kort een coalitie van landen, waaronder
Nederland, gevormd om dierenbescherming op de
agenda van de EU te krijgen.

Wij riepen jullie daarom op om op Valentijnsdag onder het motto ‘Laat liefde niet
tot dierenleed leiden’ een video te delen
waarmee je kon laten zien welk dierenleed
hierdoor onbewust wordt veroorzaakt.
worldanimalprotection.nl/tijger

Facebook-post reactie op:
Impressie Vakantiebeurs
GEWELDIGE AKTIE!! Hopelijk zal
er ooit een einde komen aan de
olifantenrittenkwelling, de Phajaanen olifanten levenslang in kettingen.
geslagen om de (niet al te slimme)
toeristen te vermaken.

Wij hebben de wind in de rug en moeten nu met
volle kracht druk blijven opvoeren in Europa! Binnenkort gaan we je vragen om weer in actie te komen
voor honden, want we hebben geen tijd te verliezen.
Ondanks enkele successen in Roemenië blijven er in
veel Europese landen verschrikkelijke omstandigheden,
zoals mishandeling en malafide fokpraktijken. Wij moeten met z’n allen ervoor zorgen dat honden in Europa
veilig en liefdevol kunnen leven en dat de wreedheid
stopt! Kijk binnenkort in je inbox en op onze website
wat jij kan doen!
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Hoop voor rivierdolfijnen
in de Amazone
In reactie op onze campagne heeft de regering van Colombia beloofd om
rivierdolfijnen in de Amazone beter te beschermen. Een belangrijke stap vooruit om de jacht op deze intrigerende zoetwaterzoogdieren terug te dringen.
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zonder voldoende resultaat. Dolfijnen blijven
hun leven niet zeker en de vissen die met
hun vlees aan de haak worden geslagen,
vinden nu een afzetmarkt in Colombia.
World Animal Protection heeft daarom bij
de Colombiaanse regering de noodklok
geluid. In reactie op onze petitie, die tot nu
toe al werd ondertekend door 162.000
mensen, heeft de regering van het land
beloofd om haar best te doen dit dierenleed
de wereld uit te helpen. In overleg met
Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse landen
gaat Colombia binnenkort bekijken welke
concrete maatregelen er genomen kunnen
worden. Wij blijven campagne voeren en
houden u op de hoogte van de voortgang!

World Animal Protection Nederland Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag,
telefoon: 070 314 2800, emailadres: info@worldanimalprotection.nl

NL0029/0215

Onze petitie
werd tot nu
toe al ondertekend door
162.000
mensen.

Ontstellend maar waar: de roze rivierdolfijnen
die leven in het Amazonegebied lopen
kans gevangen te worden, bruut gedood
en in stukken gehakt om te dienen als
lokaas voor de visserij. Deze wrede praktijk
is illegaal, maar helaas laat handhaving
van de wet sterk te wensen over. World
Animal Protection is in actie gekomen
om deze situatie te veranderen. Vissers
gebruiken het vlees van de dolfijnen om
de zogeheten piracatinga, mee te vangen,
een meerval die verzot is op kadavers. De
Braziliaanse overheid heeft dit probleem
al onderkend en daarom niet alleen het
doden van de dolfijnen verboden, maar
ook de verkoop van piracatinga. Echter,

