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IK HEB BAAS

De Dierenbescherming vangt jaarlijks tienduizenden honden, katten, konijnen en 
knaagdieren op. Ze krijgen liefdevolle zorg in het asiel of bij een gastgezin en als 

ze er klaar voor zijn, zoeken we een thuis voor ze.
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Baasje over George

Het was hartje zomer toen een 
voorbijganger vier herderpups aan-
trof in een maisveld. Ze waren zes 
weken oud, uitgehongerd, zaten 
onder de vlooien en hadden 
 opgezette buikjes vanwege de wor-
men. Hun moeder was nergens te 
bekennen. De dierenambulance 
bracht ze naar het asiel. Hier wer-
den ze onderzocht, gevoed, gewas-
sen en kregen ze een vlooien- en 
wormenkuur. Alle vier bleken ze 
een flinke navelbreuk te hebben. 
Ondanks hun verdrietige start 
waren het sociale hondjes. Voor 
niets en niemand bang en ze lieten 
zich gewillig oppakken. Een van de 
vrijwilligers en fan van de televisie-
serie  Seinfeld koos de namen; 
 Jerry, George, Elaine en Cosmo. 
Toen ze groot genoeg waren, werd 
een thuis voor ze gezocht. George 
bleef als laatste over.

Saskia: “We waren op zoek naar 
een hond. Eigenlijk wilden we 
geen pup meer, maar toen zagen 
we George. Hij zat al een paar 
dagen alleen. Over zijn geschiede-
nis wisten we niets. Dat de pups 
zijn gedumpt, verklaart zijn verla-
tingsangst. Ik ben hele dagen bij 
hem, maar als onze dochters in de 
ochtend op de fiets naar school 
stappen, gaat George uit zijn dak. 
Hij blaft, piept en rent door de 
kamer. Het is duidelijk dat hij ons 
als gezin bij elkaar wil houden. De 
eerste weken sliepen mijn man en 
ik afwisselend bij George. Hij 
durfde niet in de bench, werd 
panisch als we het deurtje sloten. 
Nu gaat het beter. Hij leert snel. 
Balgooien vindt hij te gek en als wij 
’s avonds een film kijken, komt hij 
er gezellig bij liggen. We zijn 
superblij met George. Je heb je 
handen eraan vol, maar dat hebben 
we er met alle liefde voor over.”

Speelse George

Vier pups waren in een 
 maisveld gedumpt. Nog maar 

zes weken oud, hun moeder 
nergens te bekennen. 
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Nu het leven voor ons allemaal 
steeds duurder wordt, hadden 
we verwacht dat de opbrengst 
van onze jaarlijkse collecte-
week zou tegenvallen, maar 
niets blijkt minder waar. We 
koersen zelfs opnieuw richting 
een resultaat van 1 miljoen 
euro. Dat is toch fantastisch?  
Tussen 2 en 8 oktober waren 
ruim 7.000 collectanten en 
1.230 wijkhoofden actief. Ook 
hebben zo’n 1.000 mensen 

gecollecteerd via een online 
 collectebus. Het is bijzonder  
dat zoveel mensen zich voor de 
Dierenbescherming willen 
inzetten. Met de opbrengst 
kunnen wij heel veel dieren 
 helpen en nog meer activiteiten 
ontplooien om dierenleed te 
voorkomen. Via deze weg 
 willen wij iedereen die aan de 
collecte heeft meegewerkt dan 
ook heel hartelijk danken.

Collectanten en wijkhoofden bedankt!
€ 1.000.000
OPBRENGST COLLECTE

Doden eendagshaantjes moet stoppen
Jaarlijks worden in ons land 
 miljoenen eendagshaantjes 
gedood omdat ze hoegenaamd 
geen economische waarde 
hebben. De Dierenbescher-
ming wil dat hier een einde aan 
komt en nu is er hoopvol 
nieuws. Naar aanleiding van 
twee aangenomen moties 

heeft Minister  Adema van LNV 
besloten dat de pluimveesector 
werk moet maken van een 
 afname van het aantal gedode 
eendagshaantjes. We zijn  
blij dat hij het advies van 
 ‘Stuurgroep Verbod op doden 
Eendagshaantjes’ – waar de 
Dierenbescherming deel van 

uitmaakt – overneemt, maar 
blijven kritisch op de uitwer-
king. Er zal een 
ambitieus 
doel gesteld 
moeten wor-
den, zodat de 
situatie ook 
écht  verbetert.

LOBBY

De Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming heeft in  
een vervuilde boerderij in de 
gemeente Hardenberg 76 hon-
den aangetroffen zonder water 
of voedsel. Een deel liep los 
rond in de woning, de rest werd 
in opgestapelde reisbenches en 
krappe hokken gehouden. De 
meeste honden hadden klitten 
in de vacht en stonken naar uri-
ne. Onder de 76 dieren waren 
acht pups. Alle honden zijn in 
overleg met het Openbaar 
Ministerie in beslag genomen, 
de eigenaar kreeg een proces-
verbaal. Omdat de man na de 
inbeslagname vrijwillig afstand 
deed van de meeste dieren, kun-
nen ze na een gezondheids-
check worden herplaatst.

INSPECTIEDIENST

76 dieren  
in beslag  
genomen

De meeste dieren 
kunnen na een 
gezondheids check 
worden herplaatst

Op initiatief van de Rijksoverheid zijn 
onderhandelingen gestart om te komen tot 
een ‘Convenant Dierwaardige Veehouderij’, 
dat de basis moet gaan vormen van wetge-
ving. De Dierenbescherming neemt deel 
aan de onderhandelingen en kan zo een 
belangrijke bijdrage leveren. De focus ligt 
in eerste instantie op huisvesting. Ook is er 
aandacht voor raskeuze, diergezondheid, 
transport en slacht. Via het convenant wil-
len we werken aan een systeemverande-
ring naar een veehouderij waarbij dierwaar-
digheid en positief dierenwelzijn centraal 
staan. Onze visie hierop staat beschreven 
in het Deltaplan Veehouderij. U leest er 
 uitgebreid over op  deltaplanveehouderij.nl.

Op weg naar een 
dierwaardige 
 veehouderij

LOBBY
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ADVERTENTIE

ONTVANG GRATIS PROEFPAKKET

Voor dier, natuur en milieu

Vink uw keuze aan en ontvang deze thuis  
met een BIOFOOD® brochure en spaarkaart.
 
❏ BIO BROKVOER HOND
❏ BIO NATVOER KAT
❏ BIO NATVOER HOND
 
Maak gebruik van de QR code, mail de bon ingevuld naar  
info@biofooddiervoeding.nl of stuur op naar BIOFOOD, Postbus 151, 
9200 AD Drachten. Meer info op biofooddiervoeding.nl
 
Naam:  ..............................................................................................

Adres:  ..............................................................................................

Postcode/Woonplaats: .....................................................................

Mail:  .................................................................................................

Tel:  ...................................................................................................

Maximaal 1 pakket per huishouden

PUUR, EERLIJK EN GEZOND

Voor een goede gezondheid van uw hond of kat is gezonde 
 voeding essentieel. BIOFOOD® heeft naast complete biologische 
brokvoeding voor de hond nu ook een biologische natvoerlijn 
voor hond én kat ontwikkeld, waarin biologisch vlees wordt 
gecombineerd met biologische groenten en gecertificeerde 
 biologische grondstoffen.
 
De voordelen van BIOFOOD® zijn talrijk. Het is beter voor natuur, 
dier en milieu, graan- en/of tarwevrij, hypoallergeen, bevat een 
hoge voedingswaarde, geen lichaamsvreemde stoffen, is duur-
zaam en diervriendelijk en ondersteunt huid, vacht en vertering. 
Meer op: www.biofooddiervoeding.nl.

BENOEMING

De Amersfoortse wethouder 
Johnas van Lammeren van 
Dierenwelzijn (links) en 
 interim-Bestuurder van de 
 Dierenbescherming Roel 
Steenbeek ondertekenden 
onlangs een overeenkomst 
om ook de aankomende vijf 
jaar weer samen te werken. In 
deze overeenkomst zijn onder 
meer afspraken opgenomen 
over opvang en vervoer van 
dieren in de regio.  
Het was een van de eerste 
publieke optredens van  
Roel Steenbeek voor de 
Dieren bescherming. Hij was 
jarenlang voorzitter van de 
Raad van Bestuur van Ymere, 
de grootste woningcorporatie 
in Nederland. Sinds de beëin-

diging van zijn bestuurlijke 
loopbaan  vervult hij een 
breed palet aan (interim)-
activiteiten op het gebied van 

bestuur, toezicht en advies. 
Steenbeek volgde per  
1 augustus Co’tje Admiraal 
op, die met pensioen ging.

Nieuwe interim-Bestuurder
voor de Dierenbescherming

Unieke vondst
INSTAGRAM

Ze werden ontdekt tijdens tuinwerk-
zaamheden; een moederegel en 

haar drie kleintjes. Niet zomaar een 
egelfamilie, want mama en één 

dochter zijn witte albino’s met rode 
ogen. En die komen we niet vaak 
tegen. Ze gingen naar onze Wild-
opvang in Krommenie en worden 
weer uitgezet in de natuur zodra  

ze aangesterkt zijn.
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Hoe wordt kweekvlees gemaakt?

Dierlijke stamcellen  
worden door middel  
van een prikje dier-
vriendelijk afgenomen.

1

Geschikte cellen worden 
geselecteerd uit de 
 afgenomen stamcellen.

In de bioreactor hebben 
de cellen weefsel 
gevormd. Daarmee 
wordt uiteindelijk het 
vlees gecreëerd. Het eindresultaat: 

een hamburger of 
kreeftenstaart. Maar 
dan zonder dat er 
 dieren voor zijn 
geslacht.

2

4

5

In een bioreactor vindt 
celcultuur plaats. De cel-
len krijgen plantaardige 
voedingsstoffen en delen 
of specialiseren zich. Het 
proces is vergelijkbaar 
met traditionele fermen-
tatie van bijvoorbeeld 
yoghurt of bier.

3



WINTER 2022 DIER | 7 

Het knaagt meer dan ooit tevoren: 
 dierenleed in de stal, een verstik-
kend stikstofprobleem, virussen en 

dreigende pandemieën. Oplossingen en 
alternatieven lijken echter gelukkig steeds 
meer in zicht. Het Beter Leven keurmerk 
inspireert inmiddels ook het buitenland, 
vleesvervangers veroveren de supermarkt 
en cellulaire landbouw biedt perspectief. 
Dat laatste? Ja, dát gaat over kweekvlees. 
Maar ook over bont, kaviaar, leer of wol. Uit 
het laboratorium. En straks uit de fabriek. 
Gemaakt van stamcellen. Van dieren, dat 
wel, maar zonder dat ze daarvoor hebben 
moeten lijden of sterven. 

CREËREN VAN DRAAGVLAK
Gemma Willemsen is strategisch adviseur 
van de Dierenbescherming en houdt zich 
vanuit die hoedanigheid bezig met de 
 ontegenzeggelijke kansen die de cellulaire 
landbouw biedt. Ze heeft zich de afgelopen 
tijd intensief in de materie verdiept en 

belangrijke contacten met invloedrijke men-
sen, startups en organisaties gelegd. Nog niet 
zolang geleden was een belangrijk kritiek-
punt dat voor de productie van kweekvlees, 
om het te laten ‘groeien’, altijd dierlijke 
componenten nodig waren. Een serum uit 
het bloed van ongeboren kalveren bijvoor-
beeld. Dat bezwaar is inmiddels weggeno-
men en in feite ligt de weg open om tot 
grootschalige productie over te gaan. Vol-
gens Gemma is het nu niet de vraag of, maar 
hóe de Dierenbescherming wil bijdragen aan 
het creëren van draagvlak voor kweekvlees.
 
SYSTEEM OP DE SCHOP
“Het onderwerp ‘kweekvlees’ wordt 
genoemd in onze strategie. Het is relevant 
voor de Dierenbescherming omdat het de 
huidige, grootschalige en kostprijsgedreven 
vleesproductie grotendeels zou kunnen ver-
vangen,” aldus Gemma. “We praten dan 
niet meer meer over stapsgewijs verbete-
ren, verfijnen of verminderen, maar over 

Vlees, bont en kreeft 
zonder dierenleed

Cellulaire landbouw

‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Iedereen kent het gezeg-
de, maar het daadwerkelijk in de praktijk brengen is niet 

altijd even makkelijk. Natuurlijk, voor de hond en de kat zorg 
je goed en ook de  hamsterkooi van de kinderen wordt in het 

weekend verschoond. Maar, eten we straks dan ook écht 
 minder vlees, letten we écht op de leefomstandig heden van 

de dieren? En is de opkomst van cellulaire landbouw, zoals de 
productie van kweekvlees, écht zo veelbelovend? 

een fundamentele verandering of omme-
zwaai dankzij nieuwe wetenschappelijke 
inzichten. De omvang van de  huidige in 
Nederland geslachte en gehouden aantallen 
dieren is circa 620 miljoen. Vervanging   
zal niet in één keer gebeuren, maar de 
potentiële impact is substantieel.” 

PIONIER VAN KWEEKVLEES
Steeds meer mensen delen de overtuiging 
dat een kantelpunt is bereikt. Verder gaan 
op de heilloze weg van massaproductie van 
vlees ten koste van klimaat, natuur, mens 
en dier is geen optie. Kweekvlees produce-
ren is dat wel. Dat inzicht is niet van recen-
te datum, maar begon bij een man in Azië, 
meer dan tachtig jaar geleden. Hij had voort-
durend honger, was uitgeput. ‘Als beesten’ 
werden hij, Willem van Eelen, en zijn mede-
gevangenen behandeld door de Japanners 
die in Nederlands-Indië de dienst uitmaak-
ten. Hij was in de kolonie geboren in 1923 als 
zoon van een arts en diende in het leger toen 

HOOFDVERHAAL
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HOOFDVERHAAL

transport werd gesteld door de Japanners, 
op een schip in de tropische hitte, onder-
weg naar nog meer zwaar werk: zittend en 
met de benen van de dwangarbeiders 
geschaard om zoveel mogelijk mannen te 
kunnen vervoeren. “Snap je, mijn vader is 
zélf een kistkalf geweest!” Zijn ervaringen 
in de kampen maakten Willem van Eelen op 
een pijnlijke en zeer confronterende wijze 
duidelijk waartoe mensen in staat zijn.

TUSSENSTATION
Maar er was een ander tussenstation in zijn 
leven dat evenzeer verantwoordelijk bleek 
voor zijn latere zoektocht naar de mogelijk-
heden om écht vlees te maken, zonder dat 
daar een dier voor hoeft te worden geslacht. 
Want, met een grote sprong belanden we 
halverwege de jaren zeventig. Van Eelen 
was na de oorlog medicijnen en later 
 psychologie gaan studeren in Nederland. 
Hij had al wel kennisgemaakt met het feno-
meen ‘weefselkweek’, maar echt concreet 
was het nog niet. Dat veranderde in 1975 
toen zijn tweede echtgenote en de moeder 
van Ira op 42-jarige leeftijd overleed aan 
kanker. Hij kon dat moeilijk verwerken.  
“In zijn kwaadheid over haar overlijden 
beet hij zich vast in de vraag wat hij had 
moeten doen om haar te redden. Het bracht 
hem terug naar een oude passie: de gezond-
heidszorg,” legt Ira uit.

VIER KEER ONZE AARDE
Van Eelen ging zich vooral bezighouden 
met en interesseren voor de stand van 
zaken op het gebied van stamcelonderzoek. 
Ira weet nog goed hoe die interesse breder 
werd dan alleen de medische kant van de 
mogelijke toepassingen. “Ik zal een jaar of 
veertien zijn geweest toen er bij ons thuis 
door mijn vader en een stel vrienden werd 
gesproken over een scenario waarbij de 
toen groeiende Chinese economie erin zou 
resulteren dat ook daar de vleesconsumptie, 
net als bij ons, enorm zou stijgen. Een bere-
kening op een servetje maakte duidelijk dat 
we dan vier keer onze aarde nodig zouden 
hebben en dat de poolkappen zouden smel-
ten door methaanuitstoot.” 

ENORM LASTIG
Meer en meer groeide het besef dat serieuze 
wetenschappelijke aandacht voor het 
maken van vlees buiten het lichaam van 
een dier nodig was. Tenminste, dat vond 
Willem van Eelen. Al snel bleek dat hij – 
begin jaren tachtig – zijn tijd ver vooruit 
was. “Mijn vader wilde medici interesseren 
voor kweekvlees, maar dat bleek enorm 
 lastig.” Ira vertelt dat ze helemaal niet bezig 

het huidige Indonesië werd bezet door Japan. 
Spoorwegen moesten de dwangarbeiders 
aanleggen, en vliegvelden. De traumatische 
ervaringen in de kampen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog waren mede bepalend voor 
Willems latere blik op de wereld. Hij over-
leed in 2015 en wordt nu gezien als dé 
 pionier op het gebied van kweekvlees.

VROUW MET EEN MISSIE
“Zijn dochter Ira is een inspirerende vrouw 
die tegenwoordig met passie uitlegt waar-
om zij in de voetsporen van haar vader is 
getreden,” zegt Gemma, die graag bereid 
was om een gesprek met Ira te arrangeren. 
DIER sprak haar uitvoerig. Over een strijd 
tegen honger, tegen onrecht, tegen mis-
bruik van mens en dier én uitbuiting. Van 
de planeet aarde en van haar bewoners. Ira 
is een vrouw met een missie. Om de wereld 
beter te maken, dus ook diervriendelijker. 
Met behulp van wetenschap en nieuwe 
technieken. Hoe is dat zo gekomen, waar  
is dat begonnen?

KISTKALF
“Mijn vader walgde van de bio-industrie,” 
zegt Ira. “Ik weet zeker dat hij zich identifi-
ceerde met een kistkalf of met een varken 
dat opgepropt in een vrachtwagen werd ver-
voerd. Als hij dit soort taferelen zag, ging 
hij in gedachten terug naar wat hij zelf had 
meegemaakt. Gevangenschap, een slechte 
behandeling, kortom: het ontnemen van de 
vrijheid van een levend wezen. Hij kon er 
niet tegen. Ik weet nog wel dat we vroeger 
langs het Noordhollandsch kanaal reden 
 tijdens een viswedstrijd en hij bijna schuim-
bekkend vertelde hoe verschrikkelijk hij 
dat vond, zo’n diertje uit het water ‘jensen’ 
terwijl het net denkt een lekker hapje te 
kunnen eten.” Ze vertelt hoe de nog geen 
twintig jaar oude Willem zélf regelmatig op 

Steeds meer mensen  
delen de overtuiging dat een 

kantelpunt is bereikt.  
Verder gaan op de heilloze  

weg van massaproductie  
van vlees ten koste  

van klimaat, natuur,  
mens en dier is geen  

optie meer.

Cellulaire landbouw begint met een 
biopt zo klein als een sesamzaadje, 
dat met een prik in de bil of elders  
in het lichaam van een dier wordt 

afgenomen. In principe kunnen vervol-
gens alle dierlijke producten met dier-
lijke cellen worden nagemaakt. Vlees, 
vis en zuivelproducten, maar ook leer, 

collageen, zijde en wol. Met deze 
technologie kunnen we miljarden 

 dierenlevens sparen en tegelijkertijd 
veel meer voedsel produceren. 

 Zonder stikstof, methaan, veetrans-
porten, slachthuizen en dierziekten 
 en met efficiënter gebruik van land, 

water en grondstoffen.

De mogelijkheden van 
 cellulaire landbouw

Wol

Kaviaar

Leer
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Willem van Eelen 
wordt gezien als 
dé pionier op het 
gebied van 
kweekvlees
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waren met de problemen die haar vader  
wel scherp had, zoals dierenwelzijn en de 
belasting van het klimaat. “En het over-
weldigende gebruik van antibiotica in de 
vee-industrie,” vult ze aan. “Hij zag de 
 problemen die dat met zich meebracht.”  
Ze doelt bijvoorbeeld op de resistentie die 
bacteriën kunnen opbouwen wanneer er 
teveel en onnodig gebruik wordt gemaakt 
van antibiotica. In de intensieve veehouderij 
wordt het weliswaar minder, maar nog steeds 
onverantwoord veel ingezet. Het gevaar 

‘Kweekvlees is relevant voor 
de Dierenbescherming 

 omdat het de vleesproductie 
met enorme dierenwelzijns
problemen grotendeels zou 

kunnen vervangen’

bestaat dat we straks geen remedie meer heb-
ben tegen nu nog goed behandelbare ziektes, 
zoals een ‘simpele’ longontsteking.

VOEDSELWETENSCHAP WAS NIET SEXY
Willem van Eelen was ervan overtuigd dat 
al die problemen als sneeuw voor de zon 
zouden verdwijnen als hij erin zou slagen 
om medische wetenschappers te motiveren 
hun kennis te gebruiken om aan zijn con-
cepten mee te werken. “Hij was een origi-
neel denker. Hij had een visie, maar waar hij 

tegenaan liep was dat voedselwetenschap in 
die tijd – de jaren ’80 en ’90 – niet ‘sexy’ was. 
Daar kreeg je als wetenschapper geen aan-
zien mee, men zag het probleem niet zo. 
 ‘Tissue-engineering’ (weefselmanipulatie, 
red.) werd vooral ingezet voor medische toe-
passingen.” En wat Ira’s vader wilde, was  
iets totaal anders. Naast hartkleppen en 
gekweekte hartcellen moest er immers vlees 
uit het lab gaan komen, dát was zijn doel.

GROVE SCHETSEN
Het verhaal van Willem van Eelen zou een 
boek kunnen vullen, maar beperkte ruimte 
dwingt tot grove schetsen en dan is de grote 
stap van het niet vergeefse, maar op z’n 
minst moeizame ’leuren met het concept’ 
naar het patenteren van Willems ideeën 
cruciaal. Met behulp van een wetenschap-
per lukt dat in 1999 en kwamen de eerste 
onderzoeksgelden beschikbaar, vertelt zijn 
dochter. En dan komt Sergey Brin, mede-
oprichter van Google in beeld. Niet publieke-
lijk, dat zou nog even duren. Hij wilde best 
investeren, zag toekomst voor kweekvlees 
en kwam in contact met Mark Post, een 
hoogleraar gespecialiseerd in vasculaire 
fysiologie (hart- en vaatziekten) die vanuit 
een medische invalshoek vooral bezig  

MARIA ZAKURNAEVA

Van catwalk naar bont uit het lab
Dat mooie mensen aan de basis staan van fantastische initia-
tieven, blijkt wel uit de verhalen op deze pagina’s. In figuurlij-
ke, maar zeker ook letterlijke zin gaat dat ook op voor Maria 
(‘Masha’) Zakurnaeva, een voormalig model, geboren in 1989 
in wat toen nog Leningrad heette, en tegenwoordig – weer – 
Sint-Petersburg. 

Dit verhaal begint bij een 
meisje dat opgroeit als 
dochter van een Rus-

sisch-orthodoxe priester en een 
moeder die kunstenares was. Via 
een videoverbinding spreken we 
Maria en vertelt ze over het toeval 
dat haar heeft gebracht waar ze 
nu is: van een internationale en 
succesvolle carrière als model tot 
medeoprichter van een startup 
die écht bont maakt zonder dat 
daar pelsdieren voor te hoeven 
worden gedood. De techniek is 
gebaseerd op onderzoek waarbij 

haarfollikels worden gekweekt om 
in de menselijke huid te plaatsen. 
Uiteraard gaat het hier dan niet 
om  menselijke huid, maar een 
bruikbaar surrogaat waar de 
gekweekte haren van diersoor-
ten in worden aangebracht. 
Furoid SE, opgericht door Maria 
en haar man Henri Kunz, staat in 
de kinderschoenen maar is veel-
belovend. Zeker nu subsidies 
beschikbaar komen die verdere 
ontwikkeling mogelijk maken. 
Henri heeft een passie voor bio-
technologie en houdt zich bezig 

met de ont wikkeling van onder 
meer koffie, eieren en kaviaar. 
Niet van planten, kippen of uit de 
buikholte van een steur, maar 
gemaakt in een laboratorium. En 
Maria? Zij heeft een hart voor 
dieren, wilde vroeger een opvang 
voor zwerfdieren beginnen en 
kwam via haar werk in aanraking 
met bont. “Ik hou van mooie spul-
len en bont zal als luxeproduct 
altijd gewild zijn, of we dat willen 
of niet,”  verklaart ze haar ambitie 
om een acceptabel alternatief te 
maken. Nagemaakt bont, maar 
wel een echte pels; het is een 
concreet voorbeeld van de kan-
sen die cellulaire agricultuur 
biedt om dierlijke producten te 
gebruiken zonder dat je daar 
 dieren voor opoffert. Dieren die 
gefokt worden voor hun pels 

leven in verschrikkelijke omstandig-
heden en als ze uit het wild wor-
den gevangen – wegkwijnend met 
een poot in een klem – is hun lot al 
helemaal niet te benijden. Dáár wil 
Maria iets aan doen.

In het volgende nummer van 
DIER een uitgebreid interview 
met Maria Zakurnaeva.
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was met weefselkweek uit stamcellen van 
varkens. Logisch, in cardiologie zijn de over-
eenkomsten tussen organen van varkens, 
zoals het hart, en menselijke organen al 
langer onderwerp van studie én toepassing. 
Brin drong echter aan op rundvlees, hij 
 wilde een hamburger. En die kwam er.  
In 2013 werd de eerste hamburger geheel 
gemaakt van kweekvlees door Post gebak-
ken, slachtvrij vlees of ‘clean meat’, zoals 
Engelstaligen het nieuwe product noemen. 
De wereldwijde aandacht was enorm, even-
als de prijs: zo’n 250.000 euro.

PETRISCHAALTJE
Het eerste gekweekte hamburgertje, veel 
mensen zullen zich het nieuws over de 
 lancering herinneren, dat was gegroeid in 
een petrischaaltje. De techniek erachter is 
complex, maar laat zich gek genoeg redelijk 
simpel omschrijven. Je stopt een stamcel 
van een levend dier in een kweekvloeistof 
van suikers, vetten en aminozuren, waar  
hij groeit en spiervezels maakt. Dan heb  
je vlees. “Mijn vader heeft het helaas niet 
kunnen proeven,” zegt Ira. 

ZONDER EEN GREINTJE DIERENLEED
Het bedrijf van Mark Post in Maastricht, 
Mosa Meat (wat ‘Maas Vlees’ betekent, red.), 
richt zich inmiddels meer en meer op 
industriële productie. In oktober maakte  
de onderneming bekend op te schalen en 
een locatie van ruim 7.000 vierkante meter 
in gebruik te nemen. In bioreactoren zal 
daar straks rundvlees uit de fabriek komen. 
 Zonder een greintje dierenleed. En er zijn 
intussen tál van bedrijven die zich wereld-
wijd met onderzoek, maar ook met produc-
tie bezighouden. 

STROEF EN MOEILIJK
Gemma Willemsen verwacht dat er nog veel 
geld zal moeten worden geïnvesteerd de 
komende jaren. In de pioniersfase ging dat 
nog wat stroef en moeilijk, maar dat lijkt 
steeds beter te lukken. Ook de Nederlandse 
overheid kwam onlangs over de brug met 
een bedrag van 60 miljoen euro om ontwik-
kelingen op het gebied van cellulaire land-
bouw verder te stimuleren en zelfs acteur 
Leonardo DiCaprio stak geld in Mosa Meat. 
Wereldwijd lijkt financiering momenteel 
niet het grootste probleem. Ook multinatio-
nals, waaronder belangrijke producenten 
van voedingsmiddelen zien immers kansen.

BELANGRIJKE ROL
Na zijn dood is Willems dochter een belang-
rijke rol gaan vervullen op het gebied van 
innovaties binnen voedselsystemen. Je zou 

haar een ‘katalysator’ kunnen noemen, net 
als haar vader. Ze adviseert, geeft lezingen 
en zit onder meer in het bestuur van de 
Stichting Cellulaire Landbouw Nederland 
(CANF), waarin praktisch alle belangrijke 
Nederlandse spelers zijn vertegenwoordigd. 
Zelf stond ze aan de wieg van enkele van  
de participerende clubs als Kind Earth.Tech 
en RESPECTFarms.

FRUSTRATIE
Tijdens het gesprek schetst Ira met enthou-
siasme de potentie die kweekvlees heeft, 
maar er klinkt ook frustratie door. Het zit 
in haar DNA dat ze maar moeilijk kan 
accepteren dat juist Europa een belangrijke 
blokkade opwerpt: bureaucratische regel-
geving. Die schrijft voor dat kweekvlees nog 
steeds moet wachten op goedkeuring door 
Brusselse voedselwaakhond EFSA, maar 
belangrijker, straks ook door lidstaten. 
 Landen als Frankrijk en Italië zijn fel tegen 
de komst van kweekvlees. Zijn het de belan-

gen van de betrokkenen bij conventionele 
voedselsystemen die hier overheersen?  
De tijd zal het leren. Die tijd wordt volgens 
Ira van Eelen in vele andere landen wél 
effectief gebruikt. Met enig cynisme in haar 
stem vertelt ze dat terwijl wij in Europa 
vooral steggelen over de vraag of een leven-
de kreeft koken nou wel zo verantwoord is, 
zij in Singapore onlangs al heerlijke kreef-
tensoep at. En garnalen. Niet uit de zee 
geschept uiteraard, maar afkomstig uit 
moderne bioreactoren.

DE TOEKOMST IS NU
De Aziatische stadstaat is enorm afhanke-
lijk van het buitenland en heeft in een niet 
aflatend streven om zelfvoorzienend te zijn 
de deuren voor innovatieve voedselproduc-
tie wijd opengezet. Straks geen propvolle 
kippenstallen meer in Singapore, maar voor 
wie dat wil zijn de gekweekte kipnuggets 
daar nu al verkrijgbaar. De toekomst is nu, 
zou je denken.

‘Mijn vader sprak over  
een scenario waarbij  
de groeiende Chinese  

economie de vleesconsumptie 
zou doen stijgen en we  

vier keer onze aarde nodig 
hadden om te overleven’

Ira, dochter van Willem van Eelen
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LEZERSFOTO’S

Onze kat Sonny was acht jaar oud toen hij in juni door een ongeval  
is overleden. Deze foto brengt de mooie herinneringen boven. Stoer 
kijkend naar zijn terrein. Wij missen hem.
Marian du Saar Timmer, Purmerend 

Mooie herinneringen

Dierbaar

Deze foto ontroert me nog steeds, poes Chloë samen met pup 
Paisley, inmiddels zeven jaar geleden! Het zijn nog steeds vriendjes. 
Miranda Flipse, Middelburg

Honderden, misschien wel duizenden foto’s verzameld in albums en op onze  
telefoons, maar ééntje die extra bijzonder is. Omdat ’ie op die ene magische dag  
werd genomen, een glimlach op onze gezichten tovert of mooie herinneringen  

doet herleven. Op deze pagina’s een selectie van de vele dierbare dierenfoto’s  
en verhalen die we mochten ontvangen.

Ontroerend

Drieëndertig jaar liefde
Onze pony Sunny. Helaas hebben wij haar onlangs moeten laten 
 inslapen. Ze kwam bij ons toen ze twee dagen oud was en is ruim 
 drieëndertig jaar gebleven. Deze foto is een paar maanden voor haar 
dood gemaakt en ons zeer dierbaar. Anja en Dirk van der Roest, Neede

Onze Ierse Setter York. 
Hij voelde alles, was wijs 
en mijn beschermheer. 
Zijn blaas werkte niet 
meer en we moesten 
hem laten inslapen. Dit  
is een foto van zijn laat-
ste dag. Ik heb hem 
gewassen, geföhnd, en 
geborsteld, we zijn gaan 
wandelen en hebben  
tot het tijd was samen in 
het gras gelegen. Bij de 
dierenarts is hij omringd 
met liefde ingeslapen. 
Het is nu dertig jaar 
geleden, maar hij hoort 
nog steeds bij mij. 
Marou Duyvelaar-Janssen, 
Middelburg

Mijn  
beschermheer
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Opgekruld in de koekenpan, balancerend tussen twee stoelen 
of casual leunend tegen een deurpost. Onze dieren kiezen  
de raarste plekken om even lekker te relaxen. En het gekke is; 
het ziet er vaak nog comfortabel uit ook. Hebt u een foto van 
een rare slaper? Mail deze dan vóór 10 januari 2023 naar 
foto@dierenbescherming.nl, o.v.v. uw naam, woonplaats en 
een begeleidend tekstje en wie weet ziet u uw foto dan op 
deze plek terug.

VOLGENDE KEER: RARE SLAPERS

Mijn jongste zoon Binne en Poezel op de dag van hun ontmoeting tijdens 
onze vakantie in Slovenië. Toen we de camping verlieten, huilden we tra-
nen met tuiten. We konden Poezel niet vergeten en besloten hem mee 
naar huis te nemen. Onderweg van Postonija naar Breda bleek dat hij auto-
rijden geweldig vond, hij lag relaxed op schoot en zelfs bovenop onze 
hond. We zouden niet meer zonder hem kunnen. Saskia Wijdoogen, Breda

Vakantieliefde

Onze lieve Muis is verzot op bramen. Balancerend haalt ze met haar 
pootje de vruchtjes naar zich toe. Smullen! Joannet van Breemen, Ede

Brameneter

Deze foto van mijn konijnen Koek en Ei heb ik jaren geleden op m’n 
online datingprofiel gezet, en gaf de doorslag voor m’n huidige vriendin 
om m’n profiel te ‘liken’. Sindsdien zijn we samen. Inclusief twee konijn-
tjes die duidelijk óók gek op elkaar zijn. Jeroen van Delft, Leiden

Koek en Ei

Floortje en haar dochter Sjaantje. Na lange tijd bij een fokker moch-
ten ze bij ons genieten van hun pensioen. Op deze foto liggen ze op 
de achterbank, op weg naar onze caravan op Texel. Maar we hadden 
ook kunnen doorrijden naar Spanje. Deze foto is mij dierbaar. Ik mis 
ze heel erg, maar ben er zo trots op dat wij ze nog een fijn leven heb-
ben kunnen geven. Annette Gouw, Amersfoort

Onze tweedehandsjes

Mijn lieve Parson Russell 
Terriër Teuntje in de 
 bossen tijdens een 
prachtige herfstwande-
ling. Deze foto maakt me 
elke keer weer blij na 
een zware periode.  
Mijn broer overleed in 
mei 2020, twee maan-
den later kwam Teun  
in ons leven. 
Jeannine Hesselberth-
Aarts, Tilburg

Op het  
juiste moment
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Asieldieren hebben het niet makkelijk. Ze zijn hun gevoel van  
veiligheid kwijt en hebben last van de stress die een asielomgeving  

nou eenmaal met zich meebrengt. Dieren met een afwijkend uiterlijk, 
medische aandoening of gedragsprobleem hebben extra pech.  

Ze zijn niet populair onder potentiële baasjes, en verblijven  
vaak lang in de opvang. En dat terwijl ze net zoveel te bieden  

hebben als andere dieren.

Elk jaar vangen de opvangcentra van de Dierenbescherming 
 tienduizenden dakloze dieren op. Ze zijn gedumpt of afgestaan  

door hun eigenaar. Gelukkig wordt voor het merendeel snel een nieuwe 
eigenaar gevonden. Dieren met een ‘rugzakje’ – zoals een handicap of 

hoge leeftijd – zitten daarentegen soms wel zes maanden of langer in de 
opvang. Dat is zwaar, ook omdat het de kans op welzijnsproblemen 

 vergroot. Honden verliezen bijvoorbeeld na verloop van tijd  
het  vermogen om met mensen en andere dieren om te gaan en  

katten  kunnen last krijgen van chronische stress. 

Ook voor de dieren op deze pagina’s is het lang wachten op een  nieuwe 
plek. Hun verzorgers vertellen over de soms lange, moeizame weg die  

zij afleggen om deze dieren aan de juiste eigenaar te koppelen. 

Ook asieldieren  
met een ‘rugzakje’ 

 verdienen een thuis

Ziek, getraumatiseerd of oud
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‘Baco ziet altijd in  
iedereen het goede,  

het wordt tijd  
dat anderen dat  

ook in hem gaan zien’

Baco werd uit een onleefbare situatie 
gehaald. Over zijn verleden is weinig 
bekend. Toch is hij een enorm lieve, 
vrolijke vent met het hart op de juiste 
plek. Rick Braam, beheerder van 
 Dierenopvang Haarlemmermeer, is er 
dan ook alles aan gelegen om Baco 
nog een mooie toekomst te bieden. 

Rick: “Baco leefde buiten in een tuin, at 
de grassprieten tussen de stoeptegels om 
maar wat binnen te krijgen en was vel over 
been. Toen wij hem opvingen, plaste hij 

puur bloed. Uit onderzoek bij de dierenarts 
bleek dat Baco fikse prostaatproblemen 
had. Castreren kan dan een oplossing zijn, 
en dat is bij Baco gelukt. Stapsgewijs brach-
ten we daarna zijn gewicht naar een gezond 
niveau. Aan de riem lopen vindt hij nog 
lastig, daar oefenen we nu mee. Het trainen 
van asielhonden is een belangrijk onder-
deel van wat we doen. We nemen nieuwe 
eigenaren hier graag in mee. Als ons werk 
er op zit, gaan hond en baas tenslotte samen 
verder. Al blijven we altijd stand-by en mogen 
ze bellen zodra ze ergens tegenaan lopen. 

Je plaatst een hond terug in de maatschap-
pij, dat is een verantwoordelijkheid die wij 
serieus nemen. Met Baco hebben we een 
intensief traject doorlopen. Nu hij er klaar 
voor is om geplaatst te worden, merken 
we dat hij niet wordt gezien. Dat gaat me 
aan het hart, want hij is zo lief. Dol op 
gezelligheid en mensen. En hoewel hij met 
zijn negen jaar al behoorlijk op leeftijd is, 
merken we dat hij ontzettend leergierig is. 
Baco ziet altijd in iedereen het goede, het 
wordt tijd dat anderen dat ook in hem zien. 
Ik gun hem nog een paar prachtige jaren.”



‘Ik verzorgde Tori’s 
wonden, waste haar 

nek met speciale 
shampoo. Ze kreeg 

huidzalf en hypo
allergeen voer, maar 

de jeuk werd  
niet minder.’
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Het preventieteam van de Dieren-
bescherming werd getipt door een 
hulpverlener die een vrouw met kind 
begeleidde. De kat in huis had ernstige 
nekwonden. Via het asiel in Gouda 
werd Tori bij het ervaren gast gezin van 
Ellen van Agthoven geplaatst.

Ellen: “Ik was bij het opvangcentrum toen 
ik Tori zag zitten. Ze was net binnenge-
bracht door de dierenambulance en had 
vreselijke wonden aan haar nek. De dieren-
arts die haar onderzocht, concludeerde dat 

de wonden waarschijnlijk waren ontstaan 
door stress. Tori had bij mensen gewoond 
bij wie ze zich sinds de komst van een baby 
niet meer op haar gemak voelde en dat 
uitte zich in een geïrriteerde huid, die ze tot 
bloedens toe openkrabde. In samenspraak 
met haar verzorgers nam ik Tori mee naar 
huis, omdat ze intensieve begeleiding 
nodig had. Die eerste periode verzorgde 
ik haar wonden elke dag, waste haar nek 
en oortjes met speciale shampoo en legde 
verband aan. Ze kreeg ook huidzalf en 
hypo allergeen voer, maar de jeuk werd 

niet minder. De weg met Tori is lang en 
moeizaam gebleken, omdat haar huidpro-
blemen hardnekkig zijn. Het kostenplaatje 
voor dieren die zo lang medische zorg 
nodig hebben kan voor het asiel dan ook 
hoog oplopen. Alleen haar huidzalf kost 
al € 70. Daar komen dieren artskosten, 
speciale voeding en medicatie nog bij. 
We zijn nu een half jaar verder. Ze is er nog 
niet, maar het verschil tussen toen en nu is 
enorm. Zodra Tori genezen is, wordt er een 
nieuw thuis voor haar gezocht, waar ze hope-
lijk in alle rust van haar leven mag genieten.”



‘Floris eet nu brokjes  
uit mijn hand en springt 

op schoot. Dat was  
een half jaar  geleden 

nog ondenkbaar.’

Wachten op zijn eten vindt Floris 
 lastig. Met een harde klap laat hij 
weten dat hij zijn brokjes toch echt 
sneller wil hebben en je van zijn voer 
en hok af moet blijven. Geen huisdier 
voor beginners dus. Jill den Oude, 
hoofd dierverzorger bij Het Knaaghof 
in  Rijswijk, oefent geduldig met hem. 

Jill: “Floris zit sinds mei in onze opvang. Hij 
liep op straat en is door de dierenambulance 
opgehaald. In het begin was hij rustig en 
bedeesd, maar na verloop van tijd merkten 

we dat hij ook fel uit de hoek kon komen. 
Vooral als het om zijn eten ging. We kon-
den het hokje niet openmaken om zijn bak-
je te pakken, want dan hing hij aan je arm. 
Ik ben met hem gaan oefenen. Hij kon dan 
pittig reageren, maar heeft ook een hele 
lieve kant. Het gaat nu steeds beter. Hij 
eet zelfs brokjes uit mijn hand en springt 
op schoot, dat was een paar maanden 
geleden ondenkbaar geweest. Ook laat hij 
zich makkelijker aaien. Waar zijn angsten 
vandaan komen, weten we niet. Het lijkt 
een vorm van frustratie te zijn. Misschien is 

hij in het verleden gepest of zat hij in een 
te klein hok. We zoeken voor Floris een 
thuis waar hij zijn gang mag gaan, ongehin-
derd buiten rond kan huppelen, of bij 
iemand die tijd in hem wil steken. Het is een 
intelligent konijn, dus hij kan nog veel leren. 
De dieren die we opvangen, kampen vaker 
met medische issues dan met gedrags-
problemen zoals Floris. Behandelingen zijn 
intensief en duren lang. Toch vinden we 
voor alle dieren een thuis. Zelfs al zitten ze 
hier soms meer dan een jaar; uiteindelijk 
dient die ene eigenaar zich altijd aan.”
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Ze zijn ziek, schuw, getraumatiseerd of 
zien er ‘anders’ uit dan hun soortgenoten. 
Bij de Dierenbescherming praten we 
dan over asieldieren met een rug zakje. 
Omdat ze intensievere zorg nodig hebben 
dan andere dieren in onze opvangcentra. 
Denk aan therapie, medicijnen en speciale 
voeding. Vaak duurt het langer om ze te 
herplaatsen, simpelweg omdat ze niet zo 
aantrekkelijk zijn voor mensen die op zoek 
zijn naar een hond, kat, konijn of knaag-
dier. Asieldieren met een rugzakje kosten 
veel geld en tijd. Voor deze bijzondere 
 dieren vragen we daarom rondom de 
feestdagen extra aandacht. 

Staat u deze feestmaand ook stil bij 
 dieren met een rugzakje? Kijk dan op 
dierenbescherming.nl/kerstgift.

Kerstcampagne
Voor alle asieldieren die  
extra  aandacht verdienen



‘In onze asielen zitten 
relatief veel dieren zoals 

Madame Zaza die extra 
zorg nodig hebben.  

De kosten voor  opvang 
en medische  begeleiding 

lopen dan flink op.’

Het eerste dat opvalt aan Madame Zaza zijn 
haar oortjes. Veroorzaakt door een infectie 
die ze opliep in de periode dat ze op straat 
leefde. Toen ze werd binnengebracht, was 
het kwaad al geschied en moest een van 
haar oortjes worden geamputeerd. Sander 
van Gijtenbeek, coördinator bij Dierenasiel 
De Kuijpershoek, ontfermde zich over Zaza.

Sander: “Zaza is gevonden in een bos door een 
voorbijganger waarna ze door de dierenambulance 
werd opgehaald. Toen ze bij ons in het opvang-
centrum kwam, merkten we dat ze erg sociaal en 
gericht op aandacht was, dus duidelijk gewend 
aan een leven bij mensen thuis. Waarschijnlijk is 
ze gedumpt omdat haar eigenaar geen zin meer 
had om tijd en geld in haar gezondheid te steken, 
iets wat we helaas vaker zien. We denken dat 
Zaza langere tijd buiten heeft gezworven, want ze 
bleek erg ver magerd, haar huid was geïrriteerd, 
ze had wonden op haar neusje en haar auto-
immuunsysteem was ontregeld. Maar het waren 
de oortjes die het meeste in het oog sprongen. 
We vreesden voor een tumor, maar het bleek een 
allergische reactie, waarna bacteriën vrij spel had-
den gekregen. Een stukje van het ene oor moest 
worden geamputeerd, het andere konden we 
behouden. Madame Zaza lijkt er nauwelijks van 
onder de indruk. Dat gekreukelde oortje maakt 
haar misschien niet direct mooier, dat compen-
seert ze ruimschoots met haar lieve, levenslustige 
karakter. Ze is gek op spelen en dolle avonturen. 
In onze asielen zitten relatief veel dieren zoals 
Zaza die extra zorg nodig hebben. De kosten voor 
opvang en medische begeleiding lopen dan flink 
op. Helaas blijkt het lastiger om voor dieren met 
een ‘rugzakje’ een thuis te vinden. Het is voor ons 
geen probleem dat ze hier langer zitten, wij heb-
ben alle geduld van de wereld. Ik gun Zaza een 
heerlijk leven. Dat ze geen pijn meer heeft en haar 
eigen plekje vindt.” 

WINTER 2022 DIER | 19 

B
EE

LD
 R

O
B

IN
 U

T
R

E
C

H
T



20 | DIER WINTER 2022

RESULTATEN

Nu het jaar ten einde loopt, blikken we graag  
terug met een greep uit de resultaten waar we  
trots op zijn en die we zonder uw steun niet  
hadden kunnen realiseren. Meer leest u op  
dierenbescherming.nl/resultaten.

Dit bereikten  
we in 2022  
voor dieren

De Dierenbescherming en andere dieren-
hulporganisaties hebben de handen ineen 

geslagen met een meldpunt voor dieren  
uit het door oorlog getroffen Oekraïne.  

Op deze manier kunnen vluchtelingen met 
dieren direct geholpen worden als ze 
Nederland binnenkomen. Met geldige 

 Europese dierenpaspoorten bijvoorbeeld, 
medische hulp, de juiste vaccinaties, 
 praktische zaken als mandjes en voer  

en eventueel tijdelijk onderdak. 

De Dierenbescherming knokt er al dertig 
jaar voor: een lijst van dieren die wél of niet 
geschikt zijn als huisdier. En nu is het dan 
zover. De aangekondigde huis- en hobby-

dierenlijst, voorheen ook wel bekend  
als positieflijst, is een enorme stap voor 
 dierenwelzijn. Omdat hiermee voor eens  

en altijd duidelijk is welke dieren niet 
geschikt zijn om als huisdier te houden. 
Nog wel even geduld; de lijst wordt van 

kracht op 1 januari 2024.

Meldpunt ‘Hulp voor  
dieren uit Oekraïne’

Belangrijke stap  
voor dierenwelzijn Jaarlijks worden miljoenen dieren binnen en 

buiten de Europese Unie vervoerd om te wor-
den geslacht, vetgemest of gefokt. Hun wel-
zijn zou onderweg gewaarborgd moeten zijn, 
maar de regels blijken niet te worden geres-

pecteerd. Onze koepelorganisatie Eurogroup 
for Animals pleit voor veranderingen. Zo roe-
pen we Europarlementariërs op om te stem-

men voor een verbod van export van vee 
buiten de EU en een verbod op transport van 

landbouwdieren jonger dan 35 dagen.  
In 2023 komt de Europese Commissie met 

een voorstel voor nieuwe wetgeving.

Dieren op bontfokkerijen leven in draad-
stalen kooien. Ze verminken zichzelf, heb-

ben geïnfecteerde wonden en missen 
ledematen. De bontfokkerij voldoet in geen 
enkel opzicht aan enige vorm van dieren-
welzijn. En dat moet stoppen. De Dieren-

bescherming steunt daarom het 
burgerinitiatief van Bont voor Dieren, waar-
mee we de EU vragen om een verbod op 
bontfokkerijen en bontproducten van alle 

fokkerijen op de Europese markt. 

Strijd tegen lange  
afstandstransporten

Stop de bontindustrie

Mede dankzij uw steun
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53.491
 dieren werden door onze  

ambulances vervoerd

21.832
dieren werden opgevangen

1.949
huisdieren konden worden  
herenigd met hun eigenaar

9.853
huisdieren vonden een nieuwe baas

328
dierenbuddy’s hielpen mensen  

bij de zorg voor hun dier

84 miljoen
dieren kregen dankzij het  

Beter Leven keurmerk een beter leven

In cijfers

Milieu Centraal heeft het Beter Leven 
 keurmerk opnieuw benoemd tot een van  
de twaalf topkeurmerken in ons land. Van 

alle duurzame claims op voedselproducten 
bleven na onderzoek van de voorlichtings-

organisatie de twaalf beste over in de 
 Keurmerkenwijzer, die consumenten helpt 

om duurzamer boodschappen te doen.

Er waren één miljoen handtekeningen nodig 
om de Europese Commissie het verzoek in 
overweging te laten nemen, maar Europese 
dierenrechtenorganisaties wisten er meer 

dan 1,4 miljoen te verzamelen met  
het  burgerinitiatief ‘Cosmetica zonder 
 dierenleed, maak Europa dierproefvrij’.  

Het doel was helder; tien miljoen dieren, 
waaronder katten, honden, konijnen, muizen 

en andere dieren, lijden nu nog een 
 vreselijk bestaan in laboratoria. 

Beter Leven keurmerk benoemd 
tot topkeurmerk

Maak Europa dierproefvrij

Sinds 1 januari van dit jaar zijn stroomhals-
banden voor honden verboden. We streden 
hier al jaren voor en zijn blij dat dit eindelijk 

bij wet is bepaald, omdat de banden 
 honden fysiek en mentaal pijn doen en zelfs 

voor verwondingen kunnen zorgen.

Het was al aangekondigd, maar dit jacht-
seizoen is het konijn definitief van de wild-
lijst van vrij bejaagbare soorten geschrapt. 

Ook zijn er beperkingen voor de jacht op de 
haas; op dat dier mag in Groningen, 

 Limburg en Utrecht niet worden gejaagd. 
Het is een stap vooruit, al blijven wij pleiten 
voor een jachtverbod voor álle diersoorten 

op de wildlijst.

Eindelijk!  
Stroomhalsbanden verboden

Definitief geen jacht op konijn 

Supermarktketen Jumbo startte in 2019 met 
een aanbod van melk, yoghurt en karnemelk 
met één ster van het Beter Leven keurmerk 
en dit jaar werd dat meer dan verdubbeld 
met twintig deelnemende boeren in plaats 
van zes. De meest opvallende introductie 

was er voor Lidl, die kaas met drie  
Beter Leven sterren introduceerde. 

Nu ook kaas met  
Beter Leven keurmerk‘Meer ruimte om te leven. Beter!’ was net als 

vorig jaar het motto van de Beter Leven 
week in oktober. In Nederland lopen ruim 
anderhalf miljoen koeien rond waarvoor 

 wettelijk vrijwel niets is geregeld. Sinds kort 
zijn er ‘eigen’ criteria voor de melkveehou-
derij vanuit het Beter Leven keurmerk. De 
eerste zes boeren met de maximale drie 

sterren hebben zich inmiddels aangesloten. 

Ruimte voor koeien
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Cijfers zijn een inschatting gebaseerd op  
de resultaten tot half november 2022.
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Leren samenleven 
met de wolf 

Speciale honden beschermen schaapskudde

Het zal niemand zijn ontgaan: de wolf is terug in 
Nederland. En zelden maakte een in het wild levend 
dier zóveel los. Bewondering en  fascinatie, maar ook 
angst. Hoe kijkt de Dieren bescherming naar de wolf? 

En hoe kunnen we in een dichtbevolkt land als het 
onze samenleven met een toppredator? 
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Onder een aangenaam zonnetje 
loopt schaapherder Daphne van 
Zomeren het hek door van de kraal 

waarbinnen haar schapen in Elspeet staan 
te grazen. Wie schaapherder zegt, zegt 
hond, en dat klopt. Daphne heeft niet 
alleen een border collie bij zich, maar ook 
twee indrukwekkend grote kuddebescher-
mingshonden, die hun eigen gang gaan  
te midden van de kudde. De namen van de 
honden? Die blijven geheim, omdat Daphne 
niet wil dat mensen ze gaan roepen en aan-
halen. Ze hebben tenslotte een belangrijke 
taak te vervullen. 

OP KLAARLICHTE DAG
Daphne is schaapherder op de Elspeter 
 Heide op de Noordwest-Veluwe en heeft 
sinds dit jaar twee honden van het ras Mastin 
Español de Trabajo. Kuddebeschermings-

Schaapherder Daphne heeft 
niet alleen een border collie 
bij zich, maar ook twee 
 kuddebeschermingshonden, 
die een belangrijke taak 
vervullen binnen de kudde

honden, die eruitzien als speelse lieverds 
met een hoge aaibaarheidsfactor, maar 
waarbij een wolf wel twee keer nadenkt 
voordat ‘ie hun pad kruist. Sinds een collega 
eerder dit jaar op klaarlichte dag een wol-
venaanval op de kudde meemaakte, wist 
Daphne dat ze meer maatregelen moest 
nemen. Op termijn, als zij en haar kuddebe-
schermingshonden volledig op elkaar zijn 
ingespeeld, zullen ze los tussen de trekken-
de schapen lopen. Maar voor nu heeft ze ze 
aan een lange lijn aan zich vastzitten. En 
dat is even wennen. “Voor mij, maar ook 
voor de schapen,” aldus Daphne. 
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WAARSCHUWINGSBORDEN
De honden hebben net een rustig plekje 
gevonden als er in de verte een mountain-
biker opdoemt en ze direct weer alert zijn. 
“Ze beschermen de kudde tegen vreemden 
van buitenaf,” legt Daphne uit. “Maar zijn 
nog aan het leren wat wél en géén gevaar is. 
Daarin mogen ze niet verstoord worden.” 
Met waarschuwingsbordjes worden voorbij-
gangers op de ‘werknemers’ van Daphne 
gewezen en krijgen ze informatie over wat 
te doen in de nabije omgeving van de 
 kudde. “Als er een wolf in de buurt komt, 
moeten ze aan de bak. Het behoud van onze 
kuddes is afhankelijk van beschermings-
mogelijkheden zoals deze. Als iedereen zich 
houdt aan de richtlijnen, kunnen we met de 
kudde op de hei blijven grazen. Het is ook 
de enige manier om de traditionele wijze 
van schapenbegrazing voort te zetten en zo 
de heide te onderhouden.”

STRIKT BESCHERMDE STATUS
De wolf, een dier met strikt beschermde 
 status, is een oude bekende in ons ecosys-
teem, en na honderdvijftig jaar terug in 
Nederland. Inmiddels zijn er, vertelt Erwin 
Virginia van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, naar schatting 

zo’n vier roedels gevestigd in Nederland. 
Volgens hem mogen we er vanuit gaan dat 
de wolf een blijvertje is, en we dus een 
manier zullen moeten vinden om met het 
dier samen te leven. “De wolf staat niet op 
de wildlijst, jacht is dus niet toegestaan. 
Beheer van wolven kan enkel plaatsvinden 
wanneer de soort zich in een gunstige staat 
van instandhouding bevindt. Voor de wolf in 
Nederland is hier geen sprake van en dat valt 
ook niet op korte termijn te verwachten.”

NATUURLIJKE BOSWACHTER
De wolf staat hoe dan ook aan de top van de 
voedselketen. Deze ‘natuurlijke boswachter’ 

is waardevol en heeft voornamelijk grote 
hoefdieren als zwijnen, reeën en herten  
op zijn menu staan, vaak oude, zieke en 
zwakke dieren. Waar nu jagers afschot 
 plegen, kan de wolf de populatiegroei van 
deze dieren remmen. Door zijn natuurlijke 
gedrag blijven de gezonde dieren over, wat 

Als Dierenbescherming zetten we sterk 
in op eenduidige landelijke afspraken 
over subsidies en tegemoetkomingen 
voor iedereen die dieren buiten houdt; 
subsidies voor het nemen van effectieve 
wolfwerende maatregelen en eerlijke 
tegemoetkomingen als er alsnog een 
aanval is geweest. Hier lobbyen wij voor 
bij provincies, gemeenten en de over-
heid. We nemen ook, met andere organi-
saties, deel aan het Landelijk Overleg 
Wolf. De onderwerpen die hier aan bod 
komen, gaan over zowel nationale als 
internationale kwesties, zoals leefgebie-
den van de wolf en corridors, en kunnen 
variëren van aanbevelingen doen voor 
beleidsvorming en kennisuitwisseling  
tot het samen optrekken bij praktische 
uitvoering en handelingsprotocollen bij 
acute problemen.

Wat doet de  
Dierenbescherming?

Wij komen op voor  
de belangen van  
alle dieren en dus ook  
voor die van de wolf

Kuddebeschermingshonden 
zien eruit als speelse lieverds 
maar een wolf denkt wel 
twee keer na voordat ’ie  
hun pad kruist
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de kans op ziekteverspreiding verkleint. En 
de kadavers? Die dienen als voedsel voor 
andere dieren en insecten. 

GEEN GEMAKKELIJKE PROOI
Bovendien; waar een wolf is, blijven hoef-
dieren minder hangen op één plek, waar-
door in een natuurgebied op meer plaatsen 
en evenwichtiger gefoerageerd wordt en dat 
heeft weer een gunstige uitwerking op de 
bosontwikkeling. Zeker ook omdat deze 
dieren via hun vacht en uitwerpselen zaden 
meer verspreiden. Daarnaast wordt hun 
mest beter verdeeld over een gebied en is 

Met waarschuwingsborden 
worden voorbijgangers 
gewezen op de ‘werknemers’ 
van Daphne en krijgen ze 
informatie over wat te doen 
in de buurt van de kudde

het getrappel van de hoeven een ideaal 
‘instrument’ om meer lucht in de grond te 
krijgen. Zo zorgt de wolf indirect dat de 
invloed van hoefdieren beter wordt ingezet. 
De wolf kan met zijn natuurlijke gedrag dus 
een positieve, unieke rol spelen. Tenminste, 
als hij de ruimte krijgt. Wat betekent dat 
we de wolf met rust moeten laten in zijn 
territorium, het faunabeheer op zijn aan-
wezigheid moeten aanpassen en ons vee 
goed beschermen, zodat zij geen makkelijke 
prooi vormen.

GOED EIGENAARSCHAP
Ray Dorgelo houdt zich al meer dan dertien 
jaar professioneel bezig met conflictpreventie 
tussen mens en roofdier met de inzet van 
kuddebeschermingshonden en was betrok-
ken bij de plaatsing van zo’n vierentwintig 
honden in ons land. Niet alleen om schapen 
tegen wolven te beschermen, maar bijvoor-
beeld ook om vossen uit te buurt te houden 
van loslopende kippen. Volgens hem hoort 
het bij goed eigenaarschap om dieren 
bescherming te bieden. “De wolf is er, en 

gaat niet meer zomaar weg,” stelt hij. Ook 
hij heeft vijf kuddebeschermingshonden bij 
zijn dieren lopen. “Het vereist discipline om 
met ze te werken. Ze zijn bij uitstek 
geschikt, maar zeker niet voor iedereen.” 
Schaapherder Daphne, die haar honden via 
Ray heeft aangeschaft en nu door hem 
wordt begeleid, is dat met hem eens. “Ze 
zien er vriendelijk uit, maar zijn er met een 
reden. Het is belangrijk om dat aan mensen 
mee te geven.”

ZWERVENDE WOLVEN
Met een aantal gevestigde en reproducerende 
wolven in ons land neemt ook de hoeveel-
heid zwervende wolven vanuit Nederland 
toe. Deze jonge en onervaren dieren moeten 
op zoek naar een territorium waar hun 
natuurlijke dieet voorradig is. Terwijl ze  
het land doorkruisen van het ene naar het 
andere natuurgebied, komen ze ook in de 
buurt van weilanden en de bebouwde kom. 
Ze leggen soms vijftig kilometer per nacht 
af en lang niet altijd levert dat een maaltijd 
op. Een hongerige wolf kan proberen om 
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Vee dat door nog niet  
gevestigde wolven kan 
worden aangevallen,  
dient te worden beschermd

onvoldoende beschermd vee zoals schapen, 
geiten, pony’s en kalveren te grijpen. Triest 
voor de dieren en voor hun eigenaren. 

WOLFWERENDE MOGELIJKHEDEN
De laatste tijd kwamen er regelmatig 
 meldingen naar buiten over schaapskuddes 
die werden aangevallen door een wolf.  
De Dierenbescherming komt op voor de 
belangen van alle dieren en dus ook voor 
die van de wolf. Maar vee dat door nog niet 
gevestigde wolven kan worden aangevallen, 
dient wél te worden beschermd. Zoals de 
kippenhouder de kippen naar binnen laat 
gaan als er een vos in de buurt is, heeft ook 
de schapenhouder een taak. We denken 
daarom mee over hoe aanvallen kunnen 

worden voorkomen. In Duitsland is veel 
ervaring opgedaan met wolfwerende 
omheiningen, die ook in Nederland worden 
toegepast en zijn er schaapherders zoals 
Daphne die hun kudde beschermen met 
behulp van honden. 

VAN NATURE SCHUW
“We moeten wolven leren dat ons vee geen 
gemakkelijke prooi is,” onderstreept Ray. 

“De honden kúnnen helpen, maar zijn geen 
oplossing die óveral toepasbaar is.” Met 
andere woorden: werende maatregelen en 
de wolf met rust laten in zijn territorium is 
een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 
Want in tegenstelling tot wat vaak wordt 
gedacht, zijn het van nature schuwe dieren 
die mensen het liefst uit de weg gaan. Wat 
ook helpt is gebieden onderling verbinden, 
zodat dieren kunnen migreren naar een 
plek waar voldoende voedsel te vinden is en 
ze vanzelf weer natuurlijke vijanden zullen 
treffen. Want uiteindelijk wordt het even-
wicht altijd hersteld, als je de natuur haar 
gang maar laat gaan.



VRAAG MAAR RAAK

Vragen over dieren, hun welzijn en het werk van de  
Dierenbescherming worden hier beantwoord. Hebt u ook een vraag?  

Mail deze dan naar vraag@dierenbescherming.nl.

Voelen dieren weersveranderingen aan?

Hoe duikt een ijsvogel toch  
zo stil het water in?

Een Amerikaanse psycholoog plakte 
bij wijze van experiment verschillende 
dieren een sticker op hun lichaam en 
zette ze een spiegel voor. Het zal niet 
verbazen dat apen, zoals chimpan-
sees, gorilla’s en orang-oetans de 
 sticker probeerden te verwijderen,  
wat betekent dat ze net als mensen 
zelfbewustzijn hebben. Maar ook 
 dolfijnen herkennen zichzelf, net als 
olifanten, eksters en orka’s. Honden 
en katten kun je daarentegen volplak-
ken met stickers zonder dat ze ook 
maar enig initiatief nemen ze weg te 
halen. Ze zullen zichzelf hoogstens 
glazig in de spiegel bekijken. 

Is de winter zacht? Dan redden 
vogels zich prima met het vetlaagje 
dat ze hebben opgebouwd. Bijvoe-
deren is pas nodig als de tempera-
tuur meerdere dagen onder nul is. 
U helpt ze met speciaal vogelvoer, 
onder meer verkrijgbaar in onze 
webwinkel. Plaats dat in een 
 voederhuis of hang een vetbol op. 
U kunt ook fruit geven. Egels zijn 
blij met wat bladeren onder een 
struik of heg. Ook een compost-
hoop of stapel boomstammen 
 vinden ze fijn om in weg te kruipen 
voor een dutje of winterslaap.  
Een egelhuisje in de tuin zetten, 
kan natuurlijk ook. Meer op 
 dierenbescherming.nl/wintertips.

Hoe help ik dieren 
in mijn tuin de 
 winter door? 

Voordat weerkunde een wetenschap werd, zochten mensen naarstig naar manieren 
om het weer te voorspellen. Want als de weergoden het niet bepaalden, wie wel? 
Van sommige vogelsoorten, amfibieën, insecten en zeedieren weten we dat ze 
 anticiperen op weersveranderingen. Zo vliegen zwaluwen laag als er regen op komst 
is, duiken haaien dieper de zee in nog voor de onweerswolken zich samenpakken en 
maken spinnen een gat in hun web om een naderende storm te trotseren. Het zijn de 
scherpere zintuigen van dieren die maken dat ze weersveranderingen aanvoelen. 

Hebben dieren 
 zelfbewustzijn?
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Maar liefst tachtig procent 
van de katten waarvan de 
baas een tijdje wegbleef, 

was blij om hem of haar 
weer te zien en toonde dat 

effectief. De dieren 
waren ook rustiger met 

hun eigenaar in de buurt. 
Het is de conclusie van 
een onderzoek waarbij 

een aantal katten in een 
onbekende omgeving 

 werden geplaatst, met en 
zonder baasje. Toen 
bleek dat de katten 

 minder gestrest waren als 
hun eigenaar  lijfelijk in  

de buurt was. Dit wordt 
het secure base effect 

genoemd, waarbij mensen 
en  dieren zich veiliger 

 voelen op een onbekende 
plek zolang er iemand bij ze 

is die ze vertrouwen. 

Houdt mijn kat eigenlijk van mij?
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Het vogeltje heeft een dunne, gestroomlijnde snavel waar-
mee hij het water geruisloos en pijlsnel doorklieft. Het 
spat zodoende amper op en dat helpt ’m bij het vangen 
van zijn prooi; visjes zien de ijsvogel niet aankomen. Een 
Japanse ingenieur zag wel wat in deze duikkunsten en 
ontwierp een hogesnelheidstrein geïnspireerd op de 
scherpe snavel van de ijsvogel. De trein veroorzaakte 
daarna dertig procent minder luchtdruk en geluids-

overlast, was energiezuiniger én sneller. 
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Het dierenprentenboek van Karin Vijsma
Met haar kinderboek Boet en de konijnen-fotosjoet doet  
Karin Vijsma een handreiking naar het project Dierenbuddy van 
de  Dierenbescherming dat mensen helpt bij de zorg voor hun 
huisdier. Een deel van de opbrengst van haar boek schenkt ze  
aan het project, omdat ze als geen ander weet hoeveel plezier 
en liefde dieren ons kunnen bieden.

“Als kind had ik altijd wel een of meerdere penvrienden en schreef ik 
dagboeken vol. Later werden dat reisverslagen en lange verhalen. Eigen-
lijk kan ik me niet anders herinneren dan dat ik aan het schrijven was. 
Mijn eerste kinderboek, Ravi en de pratende kat, gaat over een jongetje 
in Indonesië dat profvoetballer wil worden. Ons SOS sponsorkindje 
vormde de inspiratie voor het verhaal, de royalty’s schonk ik aan  
SOS Kinderdorpen. Het idee voor mijn nieuwe boek ont-
stond in de coronapandemie. Ik bedacht me tijdens een 
wandeling op de Holterberg dat het ook voor dieren 
in het wild een vreemde gewaarwording moest zijn, 
die plotselinge verstilling. Het verhaal van Boet en 
de konijnen-fotosjoet werd daarmee geboren. 

Samen met illustrator Marit Helwig ben ik bijna een jaar bezig geweest 
met schrijven, tekenen en bijschaven. Apetrots zijn we dat het boek er nu 
is. Ik ben een dierenliefhebster, altijd geweest. Thuis hebben we een 
rode kater Balou. Hij doet zijn naam eer aan. Een goeiige sul, die geen 
idee heeft dat hij zijn territorium ook kan verdedigen. Een deel van de 
opbrengst van het boek gaat naar het project Dierenbuddy. In het woon-
zorgcentrum waar ik werk, vereist het protocol dat bewoners zelf voor 
hun dier zorgen. Zijn ze daar niet meer volledig toe in staat, dan moeten 
ze afstand doen. Zo verdrietig, want hoewel ze misschien niet meer zelf 
de kattenbak kunnen verschonen, lukt eten geven vaak nog wel. Vrijwilli-
gers van Dierenbuddy schieten dan te hulp, opdat mens en dier zo lang 
mogelijk van elkaars gezelschap kunnen genieten. Een mooi initiatief, 
dat ik van harte ondersteun.”

IK BEN DIERENBESCHERMER
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HET VERHAAL  
Na een lange winter komt 
een konijnenfamilie buiten 
en valt ze iets op. Het is zo 
rustig voor de tijd van het 
jaar. Waar zijn alle mensen 
gebleven? Konijn Joep 
geniet van de stilte, zijn 
zusje Jennie niet. Zij vindt 
zichzelf het allermooiste 
konijn en is bang dat nie-
mand meer foto’s van haar 
zal maken. Dan ontmoeten 
ze Boet, een rijmende 
Alpaca. Samen vieren ze 
feest. Net zolang totdat 
Boet iets onder de struiken 
vindt...

Uitgeverij Boekscout, 
 Verkrijgbaar voor € 15,99 
via o.a. Bol.com  
ISBN: 978-94-645-0608-2

Met uw aankoop steunt  
u automatisch ons  
project Dierenbuddy.
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IN BEELD

Omdat er in deze periode weinig voedsel te vinden is in hun eigen 
broedgebieden, overwinteren elk jaar miljoenen vogels uit noordelijke 

en oostelijke regio’s in onze land. Logisch ook, de winters zijn hier 
 minder koud en er is meestal voldoende lekkers te eten. Rond maart 
vertrekken de eerste vogels alweer naar hun broedplekken om rond  

de herfst weer terug te keren. Op deze pagina’s maakt u kennis  
met enkele bijzondere wintergasten

Fabel, geen feit
Pestvogels brengen de pest. 
Althans, dat dacht men in de 
late Middeleeuwen. Die aanna-
me had te maken met het feit 
dat niet te voorzien valt wan-
neer en of de vogeltjes ons 
land aandoen. Doordat de 
komst van de pestvogel altijd al 
onvoorspelbaar was en af en 
toe samenviel met een uitbraak 
van de pest, werd er een ver-
band gelegd tussen de ziekte 
en het vogeltje, dat er helemaal 
niet was. Opvallend aan de 
pestvogel is zijn eigenwijze 
kuifje, het zachte beigebruine 
verenkleed dat een contrast 
vormt met de zwartoranje 
omrande ogen en het knalgele 
uiteinde van staart en vleugel-
veren. Als de lente aanbreekt, 
vliegen ze in etappes terug 
naar de broedgebieden op de 
Russische toendra’s, waar ze 
in mei arriveren. 

Wintergasten
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Niet kieskeurig
Het nonnetje is een opvallende ver-
schijning in de winter. Of in ieder 
geval het mannetje, dat helderwit 
van kleur is met een strakke zwarte 
tekening om de ogen, aan de achter-
kant van de kuif en op de vleugels. 
Het vrouwtje springt met haar roest-
bruine kleur dan weer wat minder in 
het oog. In de winter zoekt deze klei-
ne eend uit het hoge noorden ons 
land op. Hij heeft dan voornamelijk 
vis op het menu staan. En daarbij  
is hij niet heel kieskeurig, want 
beschikbaarheid wint het toch echt 
van soort en smaak. Vis vangen doen 
nonnetjes vaak in een groep. Met  
z’n allen gaan ze kopje onder om na 
een tiental seconden weer boven te 
komen. De laatste jaren zijn nonnetjes 
bij ons niet altijd meer te bewonderen. 
Door de zachte winters blijven ze lie-
ver ten noorden van Nederland. Ze 
hoeven dan minder ver te vliegen. 
Nadeel is dat ze soms in weinig 
beschermde gebieden belanden. 

Mannetjes op  
hun mooist
’s Winters is de smient een van de 
meest voorkomende eendensoor-
ten in ons land. Hij is te herkennen 
aan zijn vrolijke fluitende geluiden 
en dankt er de bijnaam ‘fluiteend’ 
aan. In groepen zitten ze bij plas-
sen en meren. En zodra er eentje 
opvliegt, gaan ze allemaal. De 
smient is een echte wintergast. 
Zo’n achthonderdduizend komen 
er onze kant op. Vrouwtjes hebben 
een onopvallend bruin verenpak, 
terwijl mannetjes in de winter juist 
op hun mooist zijn. Met felle kleu-
ren en een gele streep over hun 
kopjes zie je ze al van verre. De kop 
lijkt van een afstand donker te zijn, 
maar is in werkelijkheid glanzend 
groen. Overdag zijn smienten veel-
al op het water te vinden, tegen de 
avond worden ze actief en gaan op 
zoek naar grasrijke gebieden om te 
grazen. Met hun buikjes rond ver-
trekken ze in maart naar broedge-
bieden in Scandinavië en Siberië. 



Vreemde eend
De grote zaagbek lijkt met zijn smalle 
snavel en sierlijke bouw nog het 
meest op een fuut, maar het is toch 
echt een eend. Een vreemde wel, 
want op zijn menu staat hoofdzakelijk 
vis. Hij vindt zijn hapjes tot op een 
diepte van zo’n tien meter. En dankzij 
de gekartelde bek, die altijd lijkt te 
grijnzen, is het voor hem geen pro-
bleem om een glibberig visje in 
bedwang te houden. De grote zaag-
bek prefereert zoet water, in tegen-
stelling tot zijn soortgenoot, de 
middelste zaagbek, die het liefste 
dobbert in zout water. Bijna een 
kwart van de Noordwest-Europese 
populatie zaagbekken overwintert in 
ons land. Al worden het er vanwege 
de milde winters rond de Oostzee 
wel minder. Een mooi tafereeltje gun-
nen ze ons altijd nog, want de uitge-
breide, onstuimige balts waarbij het 
mannetje alles uit de kast haalt om 
een vrouwtje te imponeren, begint 
vaak al in de winterperiode. 
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IN BEELD

Lugubere 
 gewoonte
De klapekster broedt al 
jaren niet meer in ons 
land, maar gelukkig is hij 
nog wel als wintergast te 
bewonderen. Vaak zit hij 
in de top van een boom 
om zijn jachtgebied goed 
te kunnen overzien. Zeker 
in de winter, als de 
bomen kaal zijn, is hij 
gemakkelijk te spotten. 
Het vogeltje heeft een 
nogal lugubere gewoon-
te. Want net als andere 
klauwieren spietst de 
 kleine klapekster zijn 
prooien, veelal muizen, 
kevers en kleine vogels, 
aan takken, stekels en 
prikkeldraad, om zo een 
voorraad aan te leggen.
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Dribbelen in groepjes
Zijn naam heeft de drieteenstrandloper te danken aan het ontbreken van 
een achterteen. Drie tenen dus in plaats van vier. In augustus komen de 
eerste al aan, maar de meeste strandlopers verschijnen in de loop van 
het najaar op onze stranden. Ze dribbelen in groepjes in de branding, 
op zoek naar wormpjes die ze uit het natte zand kunnen trekken. Waarbij 
ze met de golven heen en weer bewegen, alsof ze hun pootjes droog 
willen houden. In de winter zijn de vogeltjes overwegend wit, in het voor-
jaar worden ze diep roodbruin en trekken ze naar de Arctische broed-
plaatsen in Canada, Groenland, Spitsbergen en Siberië. 

Zijn naam heeft de 
drieteenstrandloper  

te danken aan het 
 ontbreken van  
een achterteen 
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JONGE DIERENBESCHERMERS

De volgende generatie staat klaar om voor dieren,  
de natuur en onze aarde te zorgen. Op deze plek maakt u kennis met  

jonge dierenbeschermers die zich sterk maken voor een betere wereld.

‘Ik hou van  
alle  dieren.  

Ook van slangen  
en  krokodillen.’
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Esra Volker (7) woont met haar ouders en broer  
Viggo in  Leiden. Ze speelt piano en zit op zwemles. 
Later wil ze dierenarts óf imker worden.

‘Toen ik ontdekte waar vlees  
vandaan komt, wilde ik het  
nooit meer eten’

Je was drie jaar toen je stopte 
met vlees eten. 
“Klopt. Volgens mama wist ik voor die 
tijd nog niet wat ik at. Maar toen ik 
ontdekte waar vlees vandaan komt, 
wilde ik het nooit meer eten. Gelukkig 
begrepen papa, mama en mijn broer 
dat en sindsdien eten we vegetarisch.” 

Welke dieren zijn je favoriet?
“Ik hou van alle dieren. Ook slangen en 
krokodillen. Ze spreken allemaal hun 
eigen taal en hebben hun eigen 
gewoonten. Dat vind ik bijzonder.”

Dus geen enkele diersoort  
die je minder leuk vindt?
“Nee, eigenlijk niet. In Leiden waar  
ik woon zijn veel meeuwen en die 
zorgen voor overlast. Ze maken 
kabaal en vallen je aan. Ik snap  
dat mensen dat vervelend vinden, 
maar het zijn de mamameeuwen  
die hun kindjes willen beschermen, 
dus het is uiteindelijk hartstikke lief 
wat ze doen.”

Vind je dat we allemaal goed 
voor dieren zorgen?
“Niet iedereen doet dat. Sommige 
mensen gooien lege zakken chips 
op straat. Dieren kunnen het in 
hun buik krijgen en er dood van 
gaan. Als ik onderweg plastic 
afval tegenkom, dan pak ik het op 
en gooi het in de prullenbak.”

Heb je huisdieren?
“We hebben een kat, Cosmo.  
Ik ben blij dat hij er is. Elke ochtend als ik beneden kom, geef ik hem 
eten. Hij vindt het ook fijn als ik hem borstel. Mijn vriendin zei laatst op 
school dat ze  Cosmo de liefste van de wereld vindt. Dat vind ik ook.”

En later, wil je dan ook huisdieren?
“Het liefst een paar honden. Ik vind het leuk dat ze goed luisteren en dat ik 
ze kan uitlaten. Met Cosmo gaat dat niet, hij wil altijd in z’n eentje op pad. 
Al loopt hij soms met me mee als ik naar de speeltuin ga. Dat is gezellig.” 

Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen respectvol omgaan 
met dieren. Daarom komen  

we graag langs op scholen door 
het hele land. 

Word lid met het hele gezin
Kinderen houden van dieren. Maak 
ze dierenbeschermers van de toe-

komst met een gezinslidmaatschap. 
U ontvangt dan onder meer het 

Samen op Stap-boekje boordevol 
korting voor leuke gezinsuitjes naar 

pretparken en musea, en een 
 activiteitenkalender met nieuwe 

uitjes per mail. Meer informatie op:  
dierenbescherming.nl/ 

word-lid-met-gezin.  
Hier leest u ook hoe een bestaand 
lidmaatschap kan worden omgezet 

voor het hele gezin.

Scholenvoorlichter:  
iets voor u?

Onze scholenvoorlichters verzorgen 
onder meer leuke, leerzame lessen 
met het Dierenbeschermersspel. Al 
jaren een succesformule in de klas. 
We doen dat in teamverband met 

quizvragen en filmpjes over thema’s 
als ‘in het wild levende dieren’ en 

‘hulp aan dieren’. Het spel is 
geschikt groep 4 tot en met 8. Ook 

bezoeken we scholen met onze 
demonstratie-dierenambulance, 

waarbij we laten zien wat er bij het 
werken op de dierenambulance 

komt kijken. De wagen is voorzien 
van demonstratiedieren en de kinde-

ren mogen zelf meedoen.

We zijn hard op zoek naar enthou-
siaste scholenvoorlichters. Lijkt het u 
leuk om voor de klas te staan en kin-

deren te leren over dierenwelzijn? Op 
dierenbescherming.nl/vacatures 

onder de button ‘vrijwilligers-
vacatures’ vindt u allerhande 

 vrijwilligersfuncties, waaronder die 
van scholenvoorlichter. 
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN

Er zijn veel manieren om bij te dragen aan een beter dierenwelzijn. Op deze pagina’s 
een selectie van initiatieven die ons hebben geraakt en waarvan we vinden dat  

ze een verschil maken voor de dieren die afhankelijk zijn van onze hulp.

Pascalle bracht Dierenbeschermingscentrum Amersfoort een 
grote donatie. Voor onze konijnen kregen we een kist met 
groente, fruit, speelballetjes en gloednieuwe trimscharen. 
 Pascalle had vooraf contact gezocht om te vragen wat we kon-
den gebruiken. De balletjes zijn meteen uitgedeeld, de konijnen 
kregen extra groen en we kunnen de vacht van onze langharige 
dieren nu veel beter knippen met de nieuwe, scherpe scharen. 

Liefde voor 
konijnen

Een dier in de problemen op de openbare 
weg, het komt nogal eens voor. Tijdens de red-

ding kunnen verkeersonveilige situaties ont-
staan voor dier en weggebruikers, maar ook 

voor hulpdiensten, zoals de vrijwilligers van de 
 dierenambulance. Rijkswaterstaat ontwikkelde 

daarom een training voor onze ambulance-
rijders. Ze kregen instructiefilmpjes en  

uitleg hoe te handelen als een dier wordt 
 aangetroffen en de veiligheid in het geding is. 
Ook  werden er met een maquette verkeers-

situaties nagebootst en verteld hoe de 
 communicatie verloopt tussen de diverse 

hulpdiensten en wat dan de bevoegdheden 
zijn van onze dierenambulances. 

Een van onze geliefde Vizla’s 
overleed vorig jaar voor 
ons veel te vroeg. In een 
van de opvangcentra 
van de Dierenbescher-
ming troffen we daarna 
Marlon, ook een Vizla. 
We mochten kennis-
maken, en de klik was er 
direct, ook met onze ande-
re hond Evi. Trots als een 
pauw namen wij Marlon – met 
nieuwe halsband, speeltjes en voer voor een week 
– mee naar huis en daar hebben we geen secon-
de spijt van gehad. Marlon en Evi zijn dikke maatjes 
en onafscheidelijk. Een échte aanwinst voor ons 
gezin. We zijn de Dierenbescherming dankbaar 
voor het vertrouwen en de belangstelling voor 
 Marlon en ons, ook na de adoptie. Het was de 
eerste keer dat we kozen voor een asielhond, 
maar we kunnen het iedereen aanraden.

Geen seconde spijt
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Het was de eerste 
keer dat we kozen 

voor een asielhond, 
maar we kunnen het 

iedereen aanraden

ADOPTIE

SPELEN EN ETEN

Rijvaardigheid op 
dierenambulance

TRAINING
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CROWDFUNDING

Binnen twee uur 
was het streef
bedrag al binnen. 
We zijn dankbaar 
voor alle donaties. 

Elin werd hoogzwanger op 
straat gevonden. Deze lieve 
mama had wekenlang voor haar 
acht puppy’s gezorgd, ondanks 
een pijnlijke knie waar ze 
 dringend aan geopereerd  
moest worden. Alleen waren de 
kosten voor de ingreep hoog. 
Een crowdfundactie moest uit-
komst  bieden, maar overtrof 
onze  verwachtingen in alle 
opzichten. Binnen twee uur 
was het streefbedrag al binnen. 

We zijn ontzettend dankbaar 
voor alle donaties. Elin kreeg 
een nieuwe knie en is nu weer 
haar vrolijke zelf. 

Voor zorgzame hondenmama

Moederpoezen die hun kittens verber-
gen voor de boze buitenwereld zijn 
vaak erg inventief. Zoals laatst, toen 

iemand een kitten voor het houthok in 
zijn tuin zag rondkruipen. Aan het 

gepiep te horen moesten er meer zijn. 
De heer des huizes haalde de hout-
voorraad blok voor blok weg en trof 

toen nóg twee hulpeloze kittens. Maar 
het gepiep hield aan. En jawel, toen 

het laatste blok weggehaald was, 
kwam nummer vier tevoorschijn. De 

kleintjes werden door ambulanceteam 
Zeeuws-Vlaanderen naar een pleeg-
gezin gebracht, want de moeder was 

nergens meer te bekennen. Daar 
mogen ze blijven tot ze groot genoeg 

zijn voor hun nieuwe thuis. 

Nest kittens 
gered

Achter het laatste hout
blok zat nog een kitten

HELPENDE HAND

INZAMELING

GIFT

Dierenopvangcentrum Ensche-
de had een nijpend tekort aan 
fleecedekens en deelde dat via 
social media. Beveiligingsbe-
drijf Veritas Security aarzelde 
geen moment en doneerde een 
hele berg dekens, waarmee wij 
onze dieren in de wintermaan-
den warm kunnen houden.

Warme winter

Egelopvang Papendrecht werd 
blij verrast door Anouck. Een 
inzamelingsactie op school 

leverde niet alleen kattenvoer 
voor de egels op, maar ook 

kranten en bakjes. De ruim hon-
derd egels in de opvang maken 
hier gretig gebruik van. En dan 
bracht ze ook nog koekjes mee 

voor de vrijwilligers. Wat lief!

De heren van Diest brachten een gift voor de honden en 
 katten in Dierenopvangcentrum Spijkenisse. Ze deden dit uit 
naam van hun overleden moeder en vrouw. En daar zijn we 
erg dankbaar voor.

Lief gebaar

Blij verrast

FLEECEDEKENS
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SERVICE

Dierenleed melden?
Neem dan contact op met het lande-
lijke meldnummer van de politie: 144

Website
dierenbescherming.nl

Service & Informatie
Postbus 85980,  
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
 dierenbescherming.nl/klantenservice

Raad van Toezicht
Chantal Vergouw (voorzitter),  
Karin Broekhuizen, Marije Eleveld,
Franck Meijboom, Nicolien van den 
Biggelaar, Johan van Hoof

Directeur/Bestuurder 
Roel Steenbeek

Ledenraad
dierenbescherming.nl/ledenraad

Lidmaatschappen
• Vanaf € 36 per jaar
• Lidmaatschap Gezin: € 58 per jaar 
(bent u lid en wilt u dit omzetten naar 
een gezinslidmaatschap? Neem 
 contact op met Service & Informatie)
• Bedrijfslidmaatschap: € 100 per jaar
Meer informatie op  
dierenbescherming.nl

De Dierenbescherming voert incasso’s 
einde maand uit. Rekeningnummer 
(IBAN): NL05INGB0003963156
Incassant ID Dierenbescherming: 
NL56ZZZ404073190000

De Dierenbescherming wordt 
gesteund door: 

COLOFON Coördinatie en eindredactie: Annelie Verhagen Teksten: Niels Dorland, Niels Kalkman, Annelie Verhagen Correcties: Jan van de Staaij 
Art direction & vormgeving: Martin Raven Lithografie: Studio Boon Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem Coverfoto: Buitenbeeld Oplage: 115.000  
Advertenties: Informatie via redactiesecretariaat, T 088 81 13 259 DIER voor blinden en slechtzienden: DIER in braille bij CBB, Ermelo, T 0341 56 54 77
De Dierenbescherming noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste advertenties. Artikelen mogen met bronvermelding 
 worden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers  ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u onze klantenservice bereiken 
via 088 81 13 000 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

facebook.com/deDierenbescherming instagram.com/Dierenbeschermingtwitter.com/Dierbescherming

De Dierenbescherming voert het  
CBF-keurmerk van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving. Dit houdt in dat de 
 Dierenbescherming voldoet aan de strenge 
eisen op het gebied van financieel beheer, 
organisatie, bestuur en fondsenwerving.

Word vrijwilliger
Zonder de inzet van onze duizen-
den vrijwilligers zou de Dieren-
bescherming niet kunnen bestaan. 
Werken bij de Dierenbescherming 
is leuk, betekenisvol en leerzaam 
bovendien. Lijkt het u ook leuk om 
te werken met dieren? Wij zijn blij 
met iedereen die ons wil helpen.
Zo zijn we regelmatig op zoek 
naar asielmedewerkers, scholen-
voorlichters en dierenambulance-
medewerkers. 

U bekijkt alle vacatures bij u in de 
regio op dierenbescherming.nl 
onder het kopje ‘Vacatures’.

Vogeltraktatie
Deze calorierijk gevulde delen van twee halve kokosnoten vormen 
een goede maaltijd voor tuinvogels. De toegevoegde rozijnen en 
lijsterbessen zijn favoriet bij vogels die van fruit houden, zoals de 
roodborst en merel. De twee helften zijn aan elkaar gemaakt en 
voorzien van een touw. Dit heerlijke vogelhapje is voor € 4,29 
 verkrijgbaar in onze webwinkel dierenbeschermingshop.nl.  
U kunt hier ook terecht voor hoogwaardige diervoeding, speeltjes, 
boeken, cadeauartikelen en meer. Met uw aankoop steunt u het 
werk van de Dierenbescherming.

WEBWINKEL

Nalaten aan de Dierenbescherming
Mensen die ervoor kiezen om  
de Dierenbescherming op  
te nemen in hun testament laten 
hun liefdevolle zorg voor dieren 
voortleven en dragen ook in de 
toekomst bij aan een verbetering 
van dierenwelzijn. Omdat wij vol-
ledig afhankelijk zijn van giften en 
donaties is elk bedrag, groot of 
klein, bijzonder waardevol. Wilt  
u meer weten over de mogelijk-
heden om na te laten aan de 
 Dierenbescherming? Dan komt 
een van onze relatie beheerders 
graag bij u langs.  

Jana van Muijden, Agnes van 
Veen, Sonja de Boo-Koremans  
T 088 81 13 066
E nalaten@dierenbescherming.nl
I dierenbescherming.nl/nalaten

Hebt u ons opgenomen in uw 
testament? Laat het ons weten; 
wij bedanken u graag.
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SHOP & STEUN

Bij ons kunt u terecht voor hoogwaardige diervoeding, speeltjes, boeken,  
cadeauartikelen en meer. Met uw aankoop steunt u het werk van de Dierenbescherming.  

Geniet van warme 
dranken tijdens 
de koude dagen

Wenskaarten voor dierenliefhebbers

Verwen  
uw tuinvogels

Onze webwinkel

Deze set mokken bevat drie  
mokken met illustraties van zoogdieren, 

getekend door Myrte. Elke mok  
heeft een eigen illustratie.

€ 12,99
ARTIKELNUMMER 999760119

Gezellig samen  
knutselen

Samen knutselen is leerzaam en stimuleert  
de creativiteit. Met het bouwpakket  

eekhoornvoederhuisje leren kinderen  
bovendien meer over de natuur.

Deze wenskaarten zijn voorzien van prachtige foto’s. Perfect om  tijdens de feestdagen  
naar al uw dierbaren te sturen. Dierenliefhebber zullen aangenaam verrast zijn met dit 
unieke exemplaar. ARTIKELNUMMER 933820193, 933830193 & 933810193

Vogels zoeken met name olierijke zaden 
om hun energiebehoefte af te dekken. 

Dit voer is daarom ideaal voor uw 
 tuinvogels. Met de Helix voedersilo kunt  

u het voer ook veilig aanbieden. 

ARTIKELNUMMER 303130119
€ 17,99

Steun de Dierenbescherming Producten ontwikkeld met specialisten Producten afgestemd op uw dier

BESTEL VIA DIERENBESCHERMINGSHOP.NL OF BEL 0478 517 574

€ 1,99
  € 2,75   

PER STUK

ACTIE

ACTIE

€ 31,99

VOEDERSILO HELIX

  € 39,99   

ARTIKELNUMMER 351650119

€ 7,99

HI-ENERGYMIX 4L

  € 9,99   

ARTIKELNUMMER 110280113

  € 14,97   

ACTIE



U een kans, zij een kans!

De Dierenbescherming maakt zich hard voor de verbetering van 

dierenwelzijn in ons land en begeleidt ontheemde dieren naar een 

liefdevol thuis. Vaak komen zij uit een situatie waarin ze ernstig 

verwaarloosd of mishandeld zijn. Er is nog veel werk te doen, maar 

gelukkig hebben we ook goed nieuws: jaarlijks biedt de Dieren-

bescherming onderdak aan zo’n 20.000 asieldieren en dieren am-

bulances rijden meer dan 76.000 keer uit voor dieren in nood.

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van 

€ 44,8 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! 

Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en meer dan 

100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u 

heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 6,2 miljard aan 

goede doelen geschonken.  

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Achter 
elke 
postcode 
zit een 
verhaal.
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