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World Animal Protection,
voorheen bekend als WSPA

Wisseling van de wacht
vriendelijke bestrijding van hondsdolheid door
jarenlange en massale inentingsprojecten in een
reeks van Aziatische landen en delen van Afrika.
We namen de leiding in de campagne tegen stierenvechten en overlegden met de Verenigde Naties,
we doen mee in debatten over de bescherming en
het welzijn van dieren.

Pascal de Smit (links) en Ruud Tombrock (rechts)

Drie-en-een-half jaar geleden trad ik vol enthousiasme
aan als directeur van WSPA Nederland. Een organisatie voor het beschermen van dieren. Daar wilde
ik bij horen, want dierenleed moet de wereld uit!
Dat enthousiasme is alleen maar gegroeid. Er is tussen
toen en nu een boel gebeurd. Naast het werven van
fondsen voor ons broodnodige, wereldwijde werk
gingen we bredere campagnes voeren, zoals Stap
van de olifant af! en onze eerste Nederlandse
campagne: Alle koeien in de wei!

Inmiddels ben ik gevraagd om directeur Europa
te worden. Ik heb daar ‘ja’ op gezegd. Ik heb het
Nederlandse kantoor met zeer veel plezier geleid.
Maar, zoals de Honden voor Honden-campagne
duidelijk heeft gemaakt, er is op Europees niveau
nog een heleboel te verbeteren aan het lot van
dieren. Dat is voortaan mijn werkterrein. Campagnes
en fondsenwerving in meer Europese landen.
Mijn opvolger als directeur World Animal Protection
Nederland is inmiddels begonnen: Pascal de Smit.
En in mijn nieuwe functie blijf ik zeer betrokken bij
het Nederlandse kantoor. Dan rest mij slechts om
Pascal nog veel succes te wensen.

Daarnaast bleven we, dankzij de steun van onze
trouwe donateurs, op internationaal vlak onze
vleugels uitslaan. We doen mee aan de dier-

Ruud Tombrock
Directeur Europa

Meer informatie

Volg ons op

Voor uitgebreidere informatie kunt u 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 vier
keer per jaar deze uitgave om donateurs en
belangstellenden te informeren.

@Dierbeschermers
WorldAnimalProtectionNederland
World Animal Protection Nederland
World Animal Protection Nederland

“Wisten
wij veel”

Spijt van
olifantenrit
“Tijdens onze rondreis door Thailand zagen we
mensen ritten maken op olifanten die over het hete
asfalt liepen. Onze gids Gina werd daar heel boos
over. Ze zei dat het asfalt heel slecht was voor de
dieren en dat zulke ritten afgeschaft moesten worden.
Dat hebben we goed in onze oren geknoopt.”
Ruud en Els de Hoop uit Naarden hadden zo’n tien
jaar geleden een mooie vakantie in het ‘land van
de glimlach’. Met een chauffeur en een gids trokken
ze van stad naar dorp en van tempel naar berg.
In de buurt van de noordelijke stad Chiang Mai
bezochten ze een olifantenkamp. “Dat zag er goed
en lieflijk uit” vertelt Els. “De olifanten konden lekker
baden in een rivier en werden door hun mahouts

In 2010 was Arke de eerste reisorganisatie
die stopte met olifantenritten en -shows.
Steeds meer reisorganisaties volgen dankzij
World Animal Protection.

gewassen. Daar hebben we een olifantenrit
gemaakt van zo’n anderhalf uur, dwars door de
natuur. De olifant liep tot z’n knieën in de blubber.
We voelden ons eigenlijk verantwoord bezig.
We bezochten geen debiele shows met olifanten
die balletjes omhoog moeten houden of zo”, vervolgt
Ruud. “En dan horen en lezen we nu pas wat er
met de dieren wordt uitgevreten om ze te temmen
en klaar te maken voor het toerisme. Walgelijk.
Maar ja, wisten wij veel. Voor ons voortaan geen
olifantenritten meer!”

Stap ook van de olifant af. Ga naar
worldanimalprotection.nl/olifant

Een stevige poot voor
honden in nood!
De recente wet die het in Roemenië mogelijk maakt
zwerfhonden op grote schaal af te maken, was de
directe aanleiding. Maar er is helaas veel meer hondenleed in Europa. Daarom hebben we in de aanloop
naar de Europese verkiezingen succesvol campagne
gevoerd met de oproep ‘Zet een poot voor honden in
nood’. Want de problemen zijn grensoverschrijdend,
bijvoorbeeld doordat veel pups in Oost-Europese
landen worden doorgefokt en vervolgens naar landen
rond de Noordzee worden verhandeld. Op de eerste
dag werden al 8.000 ‘poten’ gezet. Uiteindelijk
werden dat er ruim 38.000. Diverse nieuw gekozen

Europarlementariërs beloofden om wetgeving voor
dierenwelzijn, honden incluis, in Brussel aan de orde
te stellen. We zullen ze zeker aan die toezegging
herinneren. En onze onderhandelaar in de Europese
hoofdstad, staatssecretaris Sharon Dijksma, hebben we
de petitie op dinsdag 1 juli aangeboden. Ze zei bij
die gelegenheid: “Ik zie deze petitie als een steun in
de rug en als een belangrijk signaal vanuit Nederland
aan Brussel”. World Animal Protection laat het er
niet bij zitten: in Roemenië praten we met autoriteiten,
opdat die vreselijke wet geen praktijk wordt.
Iedereen die de petitie heeft getekend, bedankt!

Op de eerste dag werden al
8.000 ‘poten’ gezet. Uiteindelijk
werden dat er ruim 38.000.

De bevrijding
van een kloosterbeer
De meeste beren die in het Zarnesti berenreservaat in
Roemenië leven, zijn bevrijd uit vervallen dierentuinen of
uit kooien van beton en staal waar ze belangstellenden
moesten trekken voor een restaurant of tankstation.
Zo niet Martinica, de kloosterbeer. Hij werd gevangen
gehouden in een kooi in een veertiende-eeuws klooster
een paar honderd kilometer ten noorden van Boekarest.
Een radiostation schonk aandacht aan zijn lot en toen
de abt zijn ‘huisdier’ niet wilde overdragen, begon de
zender een online petitie. Daarop haalde de abt bakzeil.
Martinica werd dus uit zijn kooi gehaald en in 2007
naar het reservaat gebracht. Maar voor hij daar zijn

leven in vrijheid kon beginnen, moest hij wel een kleine
prijs betalen. Het park is vele tientallen hectaren groot en
bedoeld om bevrijde beren een rustig leven te bezorgen.
Het is niet gericht op voortplanting. Dus moest de
kloosterbeer voor hij kon intreden gecastreerd worden,
net als alle mannetjesberen in het reservaat overigens.
Daarna kwam er nog klein leed: net als alle andere
beren maakte Martinica kennis met de schrikdraad rond
zijn nieuwe verblijf. Dat was even eng en vervelend,
maar sindsdien geniet hij alweer jaren van de poelen,
de bomen en het vele voedsel van het woud. En dat
allemaal dankzij de giften van onze donateurs.

Slachtoffers van spooknetten
Dat de visserij veel bijvangst veroorzaakt, is een
groot en inmiddels bekend probleem. Veel minder
bekend is dat een deel van die bijvangst te wijten is
aan zogeheten ‘spooknetten’ en ander vistuig dat is
achtergelaten of verloren. Naar schatting blijft er per
jaar 640.000 ton aan netten, vislijnen en vallen in
zeeën en oceanen achter. Alleen al in het noordelijk
deel van de Atlantische Oceaan gaat het om zo’n
25.000 netten per jaar. Dit zwervende vistuig kan
nog tot in lengte van jaren slachtoffers maken –
het kan eeuwen duren voordat ze zijn vergaan.
De dieren die in de netten en lijnen verstrikt raken zijn
niet alleen vissen en krabben, maar ook zeehonden,
zeeschildpadden en vogels zoals albatrossen.

Zij verdrinken of sterven van honger en uitputting.
Onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat het om
grote aantallen dieren kan gaan. Er werden daar 870
spooknetten uit zee opgevist die in totaal ruim 32.000
dieren bleken te bevatten, gemiddeld 37 dieren per net.
Om deze problematiek op de kaart te zetten, heeft
World Animal Protection de campagne ‘Sea
Change’ gelanceerd. Die is er onder meer op gericht
de hoeveelheid in zee achtergelaten vistuig drastisch
te verminderen. Zo willen we tot 2018 minstens
1 miljoen dieren redden.
Kijk alvast voor een verrassende video op
bijvangst.org

Handige App!
Met de gratis smartphone app Questionmark ontdekt u in een handomdraai het verhaal achter uw dagelijkse
boodschappen. U scant de barcode van een product en krijgt uitgebreide informatie over de duurzaamheid
ervan. Heeft de kip die deze eieren heeft gelegd wel een goed leven? Is er regenwoud gekapt voor dit
biefstukje? Komen de koeien die melk leveren voor deze kaas wel in de wei?
Ga naar de appstore om Questionmark te downloaden of bezoek thequestionmark.org

Wij zijn
World Animal
Protection
Het was, en is misschien nog, even wennen: van
WSPA naar World Animal Protection. Maar we
denken dat onze nieuwe naam sneller duidelijk maakt
wat we willen bereiken. Bovendien is hij gemakkelijk
te onthouden. Dat is belangrijk, omdat we mensen
in beweging willen zetten voor de bescherming van
dieren. Want nog elke dag, overal ter wereld, kampen
miljoenen dieren met wreedheid en lijden. Daarom is
van groot belang dat meer mensen uw voorbeeld
volgen en donateur worden.

Enkele reacties van
donateurs op de
naamsverandering:

Ik vind het een mooie
naam en een mooi logo.
Jullie doen goed werk
en heb ook weer een
eenmalige donatie
overgemaakt.

ALS dat zwarte
cirkeltje het logo is:
LELIJK, HEEL LELIJK!!!
Doet me denken
aan dood en pijn.

Ik vind het een goed
en simpel logo, geen
poespas maar gewoon
duidelijk, en zo hoort
het ook geen franjes,
toeters en bellen.

Wat vindt u? We krijgen graag reacties
op info@worldanimalprotection.nl
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www.dierenfilmfestival.nl
Een initiatief van:

Mede mogelijk gemaakt door:

Het Dierenmuseum

Over de relatie tussen mens en

dier

Dierenfilmfestival
Ter ere van dierendag is Filmhuis Den Haag
op 4 oktober gastheer van het Dierenfilmfestival. Niet te missen voor iedereen die
zich wil laten betoveren, ontroeren of
wakker schudden door verrassende films
over dieren en de mooie en minder mooie
manieren waarop wij met hen omgaan.
Naast films zijn er bovendien inspirerende
lezingen te bezoeken.
Voor meer informatie
dierenfilmfestival.nl

Lof voor de
nieuwe naam en logo.
Hij is bondiger en
beschrijft in minimale
bewoordingen waar
jullie voor staan.

Kilometers vreten voor
dieren in nood

In de maanden voorafgaand aan het evenement
mailden Marian, Eric, Liseth, Linsey en Dana bekenden,
vroegen hun werkgevers om een donatie en deden
oproepen via Facebook voor sponsoring. En met
succes, want samen haalden zij ruim €1.900,- op
voor dieren in nood!

Stap van de olifant af
Natuurlijk waren we aanwezig op de Vierdaagse
om onze sponsorlopers aan te moedigen. Daarnaast
hebben we samen met twintig geweldige vrijwilligers

aandacht gevraagd voor onze campagne ‘Stap van
de olifant af’. We vroegen aanwezigen om met een
digitale handtekening te beloven dat ze nooit (meer)
een olifantenrit zouden maken. Gelukkig werd hier
massaal gehoor aan gegeven!
“De sfeer tijdens de Vierdaagse is niet te beschrijven,
het is zo groots en overweldigend, dat moet je gewoon
meemaken! En de inzet van onze sponsorlopers en vrijwilligers is echt hartverwarmend.” aldus Thomas Grosse
Stüve, medewerker van World Animal Protection.

Doe ook mee
Lijkt het u leuk om volgend jaar als sponsorloper
mee te doen aan de Vierdaagse of juist mee te
helpen als vrijwilliger? Neem dan contact op
met Thomas via info@worldanimalprotection.nl
of bel 070-3142805.

NL0017/0814

Meer dan veertigduizend wandelaars gingen dit jaar
van start bij de Nijmeegse Vierdaagse, waaronder
ook vijf betrokken supporters van World Animal
Protection. Deze dierenvrienden probeerden via de
Vierdaagse Sponsorloop om zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor de bescherming van dieren.

