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WSPA Nieuws verschijnt
vaker en korter
WSPA is met belangrijke veranderingen
en vernieuwingen bezig om meer en
betere resultaten voor dierenwelzijn te
kunnen boeken.

Meer informatie
Voor uitgebreidere informatie
kunt u altijd naar onze website www.wspa.nl gaan of per
email (info@wspa.nl) of telefonisch (070 3142800) contact
met ons opnemen. Dit blad
verschijnt vier maal per jaar.

Volg ons op
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@wspa_nl
WSPANederland
WSPANederland
WSPANederland
Ons donateursblad
Van groot belang daarbij is het om u als onmisbare donateur beter op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen. Vandaar dit nieuwe donateursblad: WSPA
Nieuws. Dat komt in de plaats van WSPA Magazine.
Tijd voor vernieuwing
Van jullie, onze donateurs, hebben we begrepen dat
velen helaas niet toekomen aan het lezen van het
Magazine.

Ons werk
wordt door
u mogelijk
gemaakt

WSPA Nieuws valt daarom vaker op uw mat en praat
u in korter bestek bij over ons werk dat door uw
bijdrage mogelijk wordt gemaakt. En over ontwikkelingen op het terrein van dierenwelzijn.

Ruud Tombrock,
Directeur WSPA Europa
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Bedankt voor uw trouwe steun en bij dezen nodig ik
u van harte uit u mening over en suggesties voor het
nieuwe WSPA Nieuws te delen.

World Animal Protection
Waarschijnlijk heeft u het al gelezen of gehoord:
in juni veranderen we onze naam.
World Society for the Protection of Animals,
afgekort als WSPA, wordt World Animal
Protection. Want laten we wel wezen: de afkorting WSPA was voor veel mensen moeilijk
te onthouden - en bovendien weinig zeggend. World Animal Protection maakt direct
duidelijk wat we doen: wereldwijd dieren
beschermen! Daarover kan geen misverstand
bestaan.
Een nieuwe naam dus, een betere. Want ook
mensen die ons nog niet kennen of nog geen
donateur zijn, zullen op het eerste gezicht
snappen met wat voor organisatie ze te
maken hebben. En daarmee is al een eerste
mogelijke barrière verdwenen om erbij te willen horen.
Wat houdt de naamsverandering precies in?
Betekent de nieuwe naam nu ook dat we heel
andere dingen gaan doen, dat we onze koers

drastische verleggen? Het antwoord is uiteraard: nee. World Animal Protection is in alles, behalve de naam dus, de voortzetting van
WSPA. Dat betekent, heel concreet, op de
grond dieren helpen. Het betekent ook voorlichting en educatie aanbieden: hoe ga je zo
goed mogelijk met dieren om, hoe bescherm
je ze tegen natuurrampen, hoe voorkom je
botsingen tussen dier en mens? En uiteraard
betekent het ook dat we aan tafel willen met
mensen en organisaties die besluiten over de
omgang met dieren. Regeringen, bedrijven,
eigenaren. We lobbyen en argumenteren, we
oefenen druk uit, we komen met wetenschappelijke bewijzen.
Ons uitgangspunt blijft het inzicht dat dieren
wezens zijn met gevoelens, dat ze hun leven
kunnen lijden of hun leven kunnen leiden. Dat
mensen daarvoor vaak verantwoordelijk zijn
en het verschil kunnen maken.

Minder olifantenritjes

Meer beren bevrijd

Honden in China gered
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Een nieuwe naam en een nieuw leven voor deze dieren

Civetkoffie uit schap

Supers helpen koeien niet de wei in

Er moeten
méér koeien
in de wei

Want met hun handtekening
onder het zogeheten ‘Convenant Weidegang’ hebben ze
zich verbonden aan het streven dat in ieder geval twee
derde van onze nationale
trots in de wei moet kunnen
grazen. Dat vindt WSPA al
niet erg ambitieus – er moeten méér koeien in de wei en
niet minder, zoals de 15.000
dieren extra die sinds vorig
jaar de hele tijd in de stal
moeten blijven - maar zelfs
daaraan hebben de supers
weinig boodschap.
Het beeld dat uit hun schappen oprijst, valt erg tegen.
Minder dan een kwart van de

zuivelproducten die Albert
Heijn, Co-op en Jumbo
aanbieden, is gemaakt van
weidemelk. Dat blijkt uit een
onderzoek dat WSPA onlangs heeft gedaan. Ronduit
teleurstellend. Zo’n handtekening betekent blijkbaar
niets, want een niet-ondertekenaar als Plus biedt ongeveer hetzelfde assortiment
aan. Terwijl bij Jumbo bereidheid lijkt te bestaan voor
verbetering, wil Albert Heijn
niet eens met ons in gesprek
hierover. Waarin een grootgrutter klein kan zijn.
Help koeien de wei in,
koop weidezuivel!

WSPA is over op
SEPA
Wat betekent dat voor u?
Lees er alles over op:
www.wspa.nl/sepa
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Nog steeds verdwijnen er Nederlandse
melkkoeien uit de wei. Nog steeds zijn er
grote supermarkten die verklaren dat ze
dat niet willen.

Europese bescherming
dringend nodig
Geen moeite is ons te veel om honden een
mooi leventje te bezorgen: goed eten, liefdevolle verzorging, een lekkere wandeling en
een veilig dak boven hun hoofd. Maar dat is
lang niet altijd het geval.
In Europa hebben honden
vaak een hondenleven.
Zwerfhonden worden massaal vergiftigd, doodgeknuppeld of afgeschoten. Veel
waakhonden worden mishandeld en liggen levenslang
aan een te korte ketting. En
‘rashonden’ worden onder
beroerde omstandigheden
doorgefokt door malafide
handelaren.
Stop hondenleed!
Dat alles op slechts een
paar honderd kilometer hier
vandaan. Dit moet stoppen.
In heel Europa. En nú is het

moment, want op 22 mei zijn
er Europese verkiezingen.
Laat uw stem horen voor Europese wetgeving die aan dit
hondenleed een einde maakt.
Doe mee met Honden
voor Honden
We hopen dat iedereen,
hondenbezitters op de
eerste plaats, die petitie zal
ondertekenen. Doe mee om
tijdens de campagne voor
de Europese verkiezingen
op 22 mei de kandidaten en
andere politici te doordringen
van noodzaak van wetgeving
door de EU!

Zet samen met
uw hond een
poot voor
honden in nood.
Help WSPA de campagne
onder de aandacht van
dierenliefhebbers te brengen! Teken de petitie op
www.wspa.nl/hondenvoorhonden en stuur
door naar uw vrienden,
familie en Facebook vrienden. Wilt u meer doen?
Meldt u zich dan aan als
vrijwilliger door een bericht te sturen naar info@
wspa.nl of te bellen naar
070 3142800.
Teken de petitie tegen
hondenleed en ontvang
de GRATIS dogtag!

Dieren boeken
Bezem

Dieren in de oceaan

Het gelaarsde varkentje

Bibi Dumon Tak en Fiel van
der Veen, vanaf 6 jaar voorlezen, vanaf 8 jaar zelf lezen
Uitgeverij Querido €12,95

Elizabeth Golding en Ali
Lodge, vanaf 4 jaar.
Uitgeverij De Fontein € 13,50

Nadja van Sever en Bart
Lefebure, vanaf 5 jaar voorlezen, vanaf 8 jaar zelf lezen.
Uitgeverij Clavis € 14,95

Als de hond Bezem uit het
asiel is gehaald, begint zijn
nieuwe leven. Een leven met
een nieuwe baas. En dat is
wennen, voor hond en baas.

Leuk en leerzaam doe-hetzelfboek over zeedieren. Met
de ‘magische zaklamp’ kan
je dieren vinden en volgen in
het donker van de diepzee.

Zeven verhalen over aparte
dieren, zoals een varkentje,
dat bang is voor modder en
een schaap dat niet geschoren wil worden. Gebaseerd
op waar gebeurde verhalen.

Donateur aan het woord
Julia Kosnitz doet meer voor dieren
Een echte dierenliefhebber is Julia
Kosnitz. Sinds 2011 steunt ze WSPA
en onlangs verhoogde ze haar donatie. Wat drijft Julia? “Ik wilde altijd
al meer voor dieren doen. Mensen
besteden elke maand veel geld aan
onnodige dingen. Ik ook hoor! Ik
dacht dat ik dat geld beter aan een
organisatie, als WSPA kan geven.
Want deze planeet is er niet alleen
voor mensen, maar ook voor dieren
en planten. Dieren hebben recht op
een goed leven. Mensen hebben
de neiging teveel alleen aan zichzelf
denken.”

Julia heeft van jongs af huisdieren
om zich heen gehad. Nu heeft ze een
hondje: Chiquita. “Chiquita is al 13
jaar, ze is heel lief, slim, actief en gezond voor haar leeftijd. Dat maakt me
heel gelukkig. Chiquita is mijn kindje”
Julia is blij met organisaties zoals
WSPA, die aan het dierenwelzijn
denken. En wij zijn blij met betrokken donateurs, zoals Julia Kosnitz.
Samen met mensen als Julia kunnen
wij het welzijn van steeds meer dieren
verbeteren.

Held in het veld
Na de verwoestende tyfoon eind 2013 op de Filipijnen was WSPA al snel ter plekke met noodhulpteams. “De bevolking hier is wel wat gewend op
het gebied van cyclonen. Er zijn er zo’n 24 per jaar.
Maar de verwoestende kracht van Haiyan veegde
hele dorpen van de kaart”, vertelt Scott Cantin, lid
noodhulpteam WSPA.
De verwoestende kracht van Haiyan
“Miljoenen mensen verloren hun huis. Onze
noodhulp concentreerde zich op een van de
armste en meest getroffen gebieden, het eiland
Cebu. In deze afgelegen gebieden zijn de mensen totaal afhankelijk van hun dieren: kippen,
varkens en runderen. Samen met plaatselijke
dierenartsen en studenten konden we 17.400
dieren helpen. Ook kwamen veel mensen met
hun huisdieren naar ons toe. Zoals de elf jaar
oude Riley met zijn hondje Liney. Na een behandeling van de hond en extra eten voor beiden,
straalden Riley’s ogen weer. Dat kinderen in
deze vreselijke omstandigheden zo goed voor
hun dieren zorgen. Dat ontroert mij enorm! Het
is dankzij onze donateurs dat de dieren en de
mensen hier kansen krijgen om te herstellen van
de ergste ramp die ze ooit beleefd hebben.”
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“Hun dieren
zijn hun alles”

Filipijnen:
Feiten en cijfers
Afhankelijk van dieren

De mensen zijn totaal afhankelijk
van hun dieren: kippen, varkens
en runderen

Noodhulp na Haiyan
Samen met plaatselijke dierenartsen en studenten konden we
17.400 dieren helpen

24 Cyclonen per jaar

Hoogtepunten van 2013
Zweden
Engeland
Nederland
Pakistan

Brussel

Mexico

China
Roemenië

Filipijnen

Bolivia

BRUSSEL

NEDERLAND

CHINA

ROEMENIË/PAKISTAN

bijna 300.000 supporters
komen op voor melkkoeien in de EU

veel reisorganisaties
schrappen ritjes op
olifanten

Red Collar-vaccinaties
tegen hondsdolheid voor
duizenden honden

tien beren bevrijd en verwelkomd in reservaat

BOLIVIA

FILIPIJNEN

MEXICO

50.000 dieren geholpen
bij een aanhoudende
droogte

ruim 17.000 landbouwen huisdieren gered na
tyfoon Haiyan

stierenvechten in drie
steden in de ban

NEDERLAND,
ENGELAND, ZWEDEN
Kopi Luwak, koffie afkomstig van opgesloten
civetkatten, uit de handel

