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EDITORIAAL
Beste Leden,
Beste dierenvrienden,

De zomervakantie zit er alweer op. Ik hoop dat u een mooie zomer 
had samen met uw familie, vrienden en uiteraard uw viervoeters ! De 
dagen worden korter en binnenkort kunnen we weer genieten van 
lange, gezellige winteravonden.
Deze nieuwe editie van de “Keten” – uw blad – bevat alweer heel wat 
informatie over wat er zo al de afgelopen maanden gebeurde in de 
wereld van de dierenbescherming.
Zo zal u kunnen merken dat onze ministers en staatssecretaris voor 
dierenwelzijn heel actief waren en een aantal belangrijke zaken ver-
wezenlijkt hebben zoals een verbod op onverdoofd slachten 
(Vlaanderen en Wallonië), een verbod op kermispony’s (Brussel) en 
het lanceren van een paar belangrijke campagnes.
Onder leiding van de Nationale Raad voor Dierenbescherming werd 
BelgPAAG opgericht, die zal proberen advertenties via internet voor 
de verkoop van huisdieren in kaart te brengen en te verbeteren. Meer 
uitleg in verband hiermee vindt u verder in deze Keten.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om al diegenen die ondertussen 
reeds deelgenomen hebben aan onze jaarlijkse tombola hiervoor van 
harte te danken !! Verder in deze Keten vindt u alvast een kleine 
herinnering voor diegenen die het een beetje uit ’t oog zouden verlo-
ren zijn. Zoals u weet zijn er opnieuw talrijke mooie prijzen te winnen. 
De opbrengst van onze jaarlijkse tombola helpt ons ons budget, 
nodig voor diverse projecten en acties, in evenwicht te houden.

4 oktober is Werelddierendag ! Dé gelegenheid om onze viervoeters 
nog eens extra te verwennen en even stil te staan bij die dieren die 
het niet zo goed hebben en die nog steeds dagelijks mishandeld of 
verwaarloosd worden.
Zo beste leden, mij rest nog alleen u veel leesgenot toe te wensen !
En denk eraan, hebt u ergens een vraag in verband met dierenwelzijn 
en/of -bescherming, aarzel niet en neem gerust contact met ons op. 
Wij helpen u graag verder !
Tot binnenkort !

Elsen-Verlodt Marleen
Afgevaardigd-bestuurder



3

KUNNEN DIEREN LIEFHEBBEN ? (DEEL I)
De liefde : als zij er niet zou zijn zou er nauwelijks een gedicht 
of lied geschreven zijn. Ze is de krachtigste uiting van gene-
genheid en waardering die een mens voor een ander levend 
wezen kan opbrengen. Maar in de biologie is er geen sprake 
van liefde. Emoties zoals angst, woede, blijdschap en verdriet 
kunnen nog enigszins gemeten worden. Er zijn vrijwel geen 
wetenschappers meer die ontkennen dat dieren deze emo-
ties ook hebben. Maar hoe zit het met liefde ?

Wat niet bewezen is, bestaat niet. In de biologie komt geen definitie van 
liefde voor. En zoölogie valt onder de biologie, dus : geen liefde! Dieren 
kunnen niet liefhebben. De vraag interesseert eigenlijk niemand. Wat 
hebben mensen er immers aan ? Niets. Maar de dieren wel. Als we 
begrijpen dat dieren voelende wezens zijn die in staat zijn om sympa-
thie voor anderen op te brengen, dan moet er voor hen – eindelijk! – 
van alles gaan veranderen.

Wat is liefde ?
Liefde bestaat niet alleen op de romantische, hartstochtelijke manier, 
ook al is dit de meest beschreven variant. Er zijn veel andere vormen 
mogelijk – bijvoorbeeld voor de natuur, voor goede vrienden, voor een 
god of voor dieren. Ze hebben allemaal één ding gemeen : meten kan 
men haar niet. En niemand heeft haar ooit gezien. Wie geluk heeft in 
zijn leven, mag liefde ervaren. Die persoon weet in ieder geval dat zij 
bestaat en kan haar “symptomen” herkennen. Wie niet gek is op dieren 
zal geen liefde bij ze ontdekken. Wie wel gek is op dieren en een per-

soonlijke relatie met ze opbouwt, krijgt het verwijt te horen dat hij de 
objectiviteit is verloren en dat hij dieren vermenselijkt. Een dilemma.

Emma, de kat van de buren, bracht haar jongen in mijn bed ter wereld. 
Als ik dat had geweten had ik me erop voorbereid. Ze had onvoldoen-
de melk. Eén van de kittens jammerde de halve nacht. Ik probeerde 
het diertje steeds weer bij de poes aan de tepel te leggen, maar het 
hielp niet. Ik kon niets doen en het kleintje stierf in mijn handen. Ik heb 
het bij Emma gelegd en bleef erbij. Ik had wel eens gelezen dat katten 
hun dode jongen opeten, en dat wilde ik voorkomen. Maar Emma 
pakte het piepkleine diertje op en legde het tegen zich aan. Ze drukte 
haar wang tegen het nog warme lijfje, terwijl de andere kittens bij haar 
aan het drinken waren, en sloot haar ogen. Het was het meest ontroe-
rende dat ik een kat ooit heb zien doen.”

Tijdens de geboorte komt er een hele cocktail aan hormonen vrij. Zij 
zorgen ervoor dat de moeder haar pasgeboren jongen beschermt en 
zich volledig inzet voor de verzorging van de kleintjes, tot ze zelfstan-
dig zijn. Dit geldt – als er niets mis is tenminste – voor alle moeders. 
Of ze nu twee of vier benen hebben, vinnen of vleugels. Dezelfde 
hormonen zorgen er bij mens en dier voor dat ze om kunnen gaan 
met slaapgebrek en kopzorgen, en dat ze hun nakomelingen naar 
hun eigen mening en volgens die van de omgeving de best mogelijke 
opvoeding en opleiding geven om hun leven mee te starten. Een 
luipaardvrouwtje zal haar jongen leren om te jagen en een chimpan-
seemoeder laat haar kinderen kennismaken met geschikte voedsel-
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planten. Het 
gebeurt echter 
regelmatig dat 
moeders hun kin-
deren links laten 
liggen of dat ze 
niet goed voor 
hen zorgen. Vaak 
zijn dit moeders 
die zelf niet zo 
goed behandeld 
werden, of – zoals 
we vaak in de dierentuinen zien – met de hand werden grootge-
bracht. Ze weten niet wat ze met die kleine wezentjes moeten doen. 
Hormonen alleen zijn dus blijkbaar niet voldoende.

Welke dieren houden van wie – en waarom ?
Kiko woont in een olifantenweeshuis. De kleine giraffenjongen werd 
verlaten gevonden. Uitgehongerd dwaalde hij rond. Zijn moeder was 
waarschijnlijk slachtoffer geworden van de stroperij. Zijn nieuwe vrien-
den zijn de olifantenweesjes en de verzorgers.
Kiko is veel terughoudender en schuwer dan de andere weesjes. 
Giraffen zijn vluchtdieren, dus dat is niet zo vreemd. Maar ook olifan-
tenbaby’s vallen in de natuur ten prooi aan leeuwen. Zodra ze echter 
hun angst voor mensen overwonnen hebben, zien ze hen als familie-
leden. Kiko doet dit maar heel zelden en onder bepaalde voorwaar-

den. Giraffen zijn dan wel kuddedieren, bij olifanten is de behoefte aan 
“knuffelen” veel groter. Kiko laat zich niet graag aanraken, een klein 
beetje vertrouwen heeft hij slechts in een paar bekende verzorgers. De 
kleine olifantjes zijn blij met elke aanraking, iedere kriebel en aai, en ze 
ontwikkelen een zeer sterke band met hun verzorgers en die houdt 
lang stand. De giraf kan, als hij 1 tot 2 jaar oud is, in het wild uitgezet 
worden. Men zal hem dan alleen bij toeval nog zien. Dat is anders bij 
de olifanten : zij keren terug naar de wildernis als ze 8 tot 10 jaar oud 
zijn, dat moment beslissen ze zelf. Maar veel olifantenkoeien laten zich 
later nog regelmatig zien bij de opvang, soms zelfs met hun in het wild 
geboren nakomelingen. De mens maakt voor hen deel uit van de 
familie. Misschien niet meer zo nauw nadat ze eenmaal hun weg naar 
de natuur teruggevonden hebben, maar hij hoort er wel bij.
Olifanten leven in hechte familiegroepen. Deze bestaan uit de  
matriarch, haar zusters, nichtjes, tantes en de nakomelingen van 
meerdere jaren. Jonge bullen verlaten deze familie, leven vervolgens in 
groepjes van jonge vrijgezellen en later solitair. Dit laatste is één van de 
weinige overeenkomsten die ze hebben met het gedrag van giraffen. 
Want ook vrouwelijke giraffen leven niet in een kudde van familieleden, 
maar in relatief losse samenhang. De samenstelling van de groep 
verandert regelmatig. Ligt hierin wellicht het geheim van dieren die in 
staat zijn om lief te hebben ?

   Overgenomen uit “Hart voor Dieren” – Maart 2016
     Met onze oprechte dank !

(deel II/slot : zie volgende Keten)
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BELGPAAG – EEN INITIATIEF VAN DE NATIONALE RAAD 
VOOR DIERENBESCHERMING (NRDB)

Onder leiding van de NRDB hebben 6 verenigingen voor  
dierenbescherming, waaronder de Blauwe Wereldketen, een 
consultatieve groep gelanceerd voor de publiciteit van  
gezelschapsdieren : BelgPAAG – Belgium Pet Advertising 
Advisory Group

Het intitiatief wordt ondersteund door de Britse caritatieve instelling 
“Blue Cross”. BelgPAAG zal de derde consultatieve groep zijn die in 
het leven geroepen wordt in Europa, na het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland.
De doelstelling van BelgPAAG is het verbeteren van de normen met 
betrekking tot advertenties en publiciteit voor gezelschapsdieren, 
teneinde :
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• Te strijden tegen advertenties die in overtreding zijn;
• Te strijden tegen frauduleuse advertenties;
• De advertenties en de inhoud ervan te verbeteren

De leden van BelgPAAG zullen overgaan tot het nakijken van diverse 
websites die advertenties voor gezelschapsdieren on-line publice-
ren. Dit zal gebeuren over een periode van 3 maanden. De goede 
en slechte praktijken zullen in kaart gebracht worden teneinde de 
ernst van het probleem in België te kunnen evalueren. De beheer-
ders van de websites zullen vervolgens gecontacteerd worden ten-
einde hun praktijken te verbeteren en te waken over het respecteren 
van de wetgeving. Hierbij zal uiteraard rekening gehouden worden 
met de van kracht zijnde wetgeving in de 3 gewesten.

Mevrouw Elsen-Verlodt, Voorzitster van BelgPAAG en van de 
Nationale Raad voor Dierenbescherming (NRDB) heeft bij het 
opstarten van het initiatief, het volgende verklaard : “Wij weten dat 
heel wat mensen in België zich on-line een gezelschapsdier aan-
schaffen. 
Wij zijn bijgevolg meer en meer bekommerd over impulsieve aanko-
pen en frauduleuse of illegale advertenties. Wij denken dat de 
belangrijkste websites in België meer kunnen doen om deze proble-
men op te lossen en op die manier van internet een veiligere omge-
ving te maken voor gezelschapsdieren en de eigenaars van gezel-
schapsdieren.”

Becky Thwaites, gelast met de public relations bij Blue Cross heeft 
het volgende verklaard : “Blue Cross is zeer verheugd over de lan-
cering van BelgPAAG. Wij hopen dat het de eerste van talrijke 
Europese consultatieve groepen voor de publiciteit van gezel-
schapsdieren zal zijn. Wij weten dat de verkoop on-line van gezel-
schapsdieren een steeds toenemend probleem is en wij willen dat 
het succes dat PAAG gekend heeft in het Verenigd Koninkrijk om 
ongepaste advertenties te elimineren, de standaards voor adverten-
ties te verbeteren en om vooral het dierenwelzijn te verbeteren, zich 
verder uitbreidt naar andere Europese landen.”
“Wij zijn ongeduldig om samen te werken met onze Belgische colle-
ga’s, teneinde ervoor te zorgen dat BelgPAAG in staat is de consu-
menten te beschermen en het welzijn van gekweekte en verkochte 
dieren in België te verbeteren.”

Een initiële studie van Blue Cross heeft aangetoond dat op één dag 
in januari 2017, meer dan 2.000 advertenties voor gezelschapsdie-
ren on-line stonden op de 4 belangrijkste websites in België. 

Er is dus heel wat werk aan de winkel. Wij hopen tegen het einde 
van het jaar alles in kaart te hebben gebracht om op die manier de 
doelstelling van BelgPAAG te kunnen realiseren.
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LAAKDAL – ERNSTIGE VERWAARLOZING VAN KATTEN
In juni jl.deed onze afgevaardigd-inspecteur, verantwoordelijk voor 
de streek, een interventie op een adres te Laakdal en dit aanvanke-
lijk voor de adoptie van 4 kittens.
Eénmaal ter plaatse stelde ze in de garage van de woning een erge 
verwaarlozing van katten vast. Een 15-tal katten zaten er opgesloten 
in een onhoudbare stank van urine en uitwerpselen die er overal 
verspreid lagen. Ook het eten dat er stond zag er eerder uit alsof het 
er al een paar dagen stond.
Eén van de aanwezige katten, een volwassen kater, ademde zeer 
zwaar. Hij zag er slecht uit en bovendien kwam er bloed uit zijn neus 
en mond. 
Uiteindelijk werden 8 kittens en de kater overgebracht naar dieren-
kliniek Hulsterheide. Twee volwassen kattinnen werden naar een 
dierenarts in Eindhout gebracht. 

Diagnose van de dierenartsen :
- De 2 kattinnen zaten onder vlooien, waren gedeshydrateerd, ver-

toonden kale plekken en leken ondervoed te zijn, dit vooral voor 
moederpoezen

- Bij een 3de kattin werd niesziekte vastgesteld
- 2 kittens zaten onder de vlooien en teken, hun oogjes zaten dicht 

en ze waren heel mager en ze hadden ook niesziekte
- Een andere kattin had een staart zonder tonus of bespiering; de 

staart sleepte over de grond als ze stapte. Ze vertoonde erg 
gezwollen en warme melkklieren en had 39,3° koorts

- Bijna alle kittens hadden ontstoken oogjes, letsels op de tong, 
sommige vertoonden opgezette darmen

- En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan….
Uiteraard kregen de dieren onmiddellijk de nodige verzorging.

Er werd klacht ingediend bij de politie en er werd proces-verbaal 
opgesteld voor dierenverwaarlozing.
Het volledig dossier werd overgemaakt aan de Procureur des 
Konings van Turnhout voor verdere behandeling.

Eén van de katten 
had een ontplofte oogbol. 
Er was een chirurgische 
ingreep nodig
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OVERLIJDEN VAN BARBARA D’URSEL DE LOBKOWICZ
De dierenbescherming verliest haar symbolische volksvertegenwoordiger !

Op 13 juli jl. vernemen wij het overlijden, op de leeftijd van 60 jaar, 
van Barbara d’Ursel. Zij streed gedurende 2 jaar met enorm veel 
moed tegen een ernstige ziekte.

In het begin liet niets veronderstellen dat Barbara, met grote onder-
scheiding afgestudeerd als juriste aan de UCL, vervolgens advoca-
te, zich zou lanceren in de politiek, zelfs al was haar echtgenoot, 
Stéphane de Lobkowicz, haar lang voorafgegaan op de banken van 
het Brussels Parlement.

Gedreven door een echte liefde voor de dieren (het koppel heeft er 
verschillende waaronder paarden), lanceerde ze zich in april-mei 
2014 in een moeilijke verkiezingscampagne (de regionale verkiezin-
gen van Brussel) op een moeilijke plaats. Ik herinner me nog dat de 
gesprekken in politieke kringen haar geen enkele kans gaven. Dat 
was niet mijn mening want Barbara was bij mijn weten de enige 
kandidate die van dierenwelzijn haar absolutie prioriteit maakte. U 
weet even goed als ik dat het merendeel van de kandidaten dit 
thema negeren, en als ze er al over praten, het herleiden tot een 
paar cm² op het einde van het pamflet. Barbara heeft zich dus van 
in het begin onderscheiden van de andere kandidaten door haar 
originele volgorde van prioriteiten, haar energie en haar overtuigings-
kracht.
En het mirakel gebeurde. 
Alhoewel Barbara op de 47ste plaats van de lijst van FDF stond, 
heeft ze aan de avond van de verkiezingen met 2.473 stemmen, de 

laaste zetel van de lijst kunnen veroveren.
En in slechts 3 jaar tijd van haar mandaat heeft ze zich in het 
Parlement geïnteresseerd voor alle facetten van dierenwelzijn en dit 
door middel van haar tussenkomsten in voorstellen van ordonnan-
tie, door haar interpellaties en door haar mondelinge en schriftelijke 
vragen.
Zo heeft ze bijvoorbeeld kort voor haar overlijden nog geprotesteerd 
tegen het trieste lot van kermisponnies, wat de Staatssecretaris 
voor dierenwelzijn er toe aangezet heeft om een voorstel van ordon-
nantie voor te stellen teneinde die praktijken te verbieden.
Het is praktisch onmogelijk om hier al haar interventies op te som-
men maar ik denk te mogen zeggen dat haar politieke actie (in de 
meest edele zin van het woord) haar toegelaten heeft waarden te 
verdedigen die ons zeer nauw aan het hart liggen : DIERENWELZIJN 
in de meeste brede zin, wat wil zeggen dat ze niet alleen TEGEN 
mishandelingen en wreedheden streed maar ook VOOR een 
gerechtvaardigde plaats voor de dieren op onze planeet, binnen 
onze maatschappij!
En dankzij mensen zoals zij, die in alle sectoren van de humane 
activiteit werken, kunnen we vandaag zeggen dat het dier, in navol-
ging van de mens, het onderwerp kan zijn van een kunstwerk of van 
een roman.

En het gezelschapsdier werd een echt lid van de familie !
Net zoals andere zeldzame voorlopers van dierenwelzijn (Roland 
GILLET, Lucienne MOHIN, ondergetekende), had Barbara begrepen 
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dat de mens niet de eigenaar van de 
planeet is waarop ook dieren leven die 
evenveel recht hebben om er te leven 
en die niet moeten leven als objecten 
ten dienste van één dier : de mens.

Heeft GHANDI trouwens niet, terecht, 
gezegd dat de graad van beschaving 

van een maatschappij kan gemeten worden aan de hand van de 
manier waarop ze dieren behandelt ? Buiten Ghandi hebben nog 
andere denkers, filosofen en schrijvers de belangrijke rol van de 
dieren onderlijnd alsook het respect dat hen toekomt in een bescha-
ving die die naam waard is.
De moderne wetenschap heeft de ideeën van Darwin volgens 
dewelke er tussen het dier en de mens slechts een verschil in graad 
is en niet in aard, volop bevestigd.
Kortom, zowel de wetenschap als de filosofie trachten de plaats van 
het dier ten opzichte van de mens te verhogen.
Maar men moest uiteraard de mentaliteiten en de verschillende 
wetgevingen doen evolueren. Ik herinner terloops dat dierenwelzijn 
sinds 2015 een regionale materie is.
En dat was de bedoeling van de strijd van Barbara : op haar regio-
naal niveau de plaats van het dier doen evolueren.
En dankzij haar is deze evolutie aan de gang.
20 jaar geleden zou alles was ze zei op een spottende en neerbui-

gende manier onthaald geweest zijn bij haar collega’s, maar van-
daag, als ik mag afgaan op de gesprekken van zekere onder hen, 
worden haar argumenten ernstig genomen.
Barbara en haar collega Annemie MAES hebben ook de interparle-
mentaire groep dierenbescherming opgericht die 40 leden telt. Bij 
de oprichting ervan waren Michel Vandenbosch en ikzelf uitgeno-
digd.
Deze groep zal zeker een rol spelen bij de verbetering van de wet-
geving voor de dieren.

Vandaag moeten we eerst ons medeleven betuigen aan een familie 
die, een echtgenote en een moeder van 3 kinderen, op de leeftijd 
van 60 jaar verloren heeft.
We moeten ook en vooral de moed erkennen van een vrouw die, 
niettegenstaande haar ziekte, haar parlementair mandaat met brio 
en energie vervuld heeft tot aan de laatste maand.
In een context waarbinnen de politiek dikwijls gedenigreerd wordt, 
heeft Barbara het mandaat dat haar door de kiezers toevertrouwd 
werd, alle eer aangedaan.

En tenslotte moet men zo snel mogelijk proberen om de opvolging 
van deze symbolische volksvertegenwoordiger van dierenwelzijn te 
verzekeren, en dit tot gelijk welke partij deze nieuwe kandidaat ook 
toebehoort !

Bernard GUILLAUME
Voorzitter Blauwe Wereldketen
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34STE GROTE BWK-TOMBOLA
Velen onder u namen ondertussen reeds deel aan onze jaarlijkse 
tombola waarvoor uiteraard onze oprechte dank !!
Voor diegenen die dit een beetje uit ’t oog verloren publiceren wij 
hieronder een herinnering, in de hoop dat ze vooralsnog zullen deel-
nemen en op die manier kans maken op het winnen van één van de 
prachtige prijzen, zoals : bons voor een weekenduitstap, abonne-
ment op tijdschriften/kranten, smartphone, multimedia, fototoestel, 
allerlei huishoudtoestellen, boeken, en niet te vergeten de hoofd-
prijs: DVD HOMECINEMA !
Deelnemen is heel eenvoudig :
U maakt het bedrag overeenkomend met het gewenst aantal kaar-
ten over op onze bankrekening nr. BE80 2100 4233 3377.
Volgende keuzes zijn mogelijk :
- Een kaart met 5 nummers (en dus 5 kansen om te winnen) :  

€ 7,00 of
- Een kaart met 2 nummers (en dus 2 kansen om te winnen) : € 3,00
Gelieve per bestelling € 1,00 extra te storten voor de portkosten 
voor het verzenden van de tombolakaart(en) en van de lijst met de 
winnende nummers.

Opgelet : bij aankoop van 2 kaarten van € 7,00 ontvangt u 
gratis een kaart met 2 nummers (dus 2 supplementaire kan-
sen op een prijs).
De openbare trekking zal plaats hebben op zaterdag 18 november 
2017 om 14u30 op de zetel van de Blauwe Wereldketen – 
Visélaan 39 – 1170 Brussel

De lijst met winnende nummers wordt gepubliceerd 
in onze Keten van de maand december 2017 

en wordt u automatisch toegestuurd. 
Het is dus belangrijk dat u de kaarten goed 
bijhoudt tot u de “Keten” ontvangen hebt 

(tussen Kerstmis en Nieuwjaar).

Het BWK-team trekt het winnend nummer van de hoofdprijs van 
de tombola 2016
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KALENDER 2018… KALENDER 2018… 
Zoals u weet beste leden organseerden wij een tijdje gleden een 
fotowedstrijd met de bedoeling de beste foto’s te gebruiken voor 
onze kalender 2018.
En deze kalender, met de beste foto’s die door verschillende onder u 
ingezonden werd, is vanaf nu beschikbaar.
Dus dit jaar hoeft u geen keuze te 
maken : op de kalender staan zowel 
foto’s van honden, katten, kuikentjes, 
een varken,… Elke pagina bevat uiter-
aard een andere foto.
Dus wenst u zo een uniek exemplaar 
te bekomen ? Aarzel dan niet langer 
en plaats nu uw bestelling.

Hoe gaat u te werk ?
Door overschrijving van € 5,00 (of 
een veelvoud ervan zo u meerdere 
exemplaren wenst te ontvangen) + 
€ 1,50 verzendkosten, op rekening 
nr. :
 BE59 0000 0380 5026
 BIC : BPOTBEB1

Met vermelding : 
“Kalender 2018”.
Onze oprechte dank bij voorbaat voor uw bijdrage 
aan het verderzetten van onze acties en campagnes 
voor een beter dierenwelzijn !

OVERZICHT UITGAVEN 2016
Hieronder vindt u een klein overzicht van de belangrijkste uitgaven 
gedurende 2016 :

- Drukwerken en kantoorbenodigdheden € 11.096,75
- Telefoon €   4.201,20
- Postkosten € 15.577,77
- De Keten (drukken + versturen) € 19.113,78
- Sterilisatie zwerfkatten € 43.988,50
- Eten zwerfkatten €   8.790,99
- Werking buitenland € 18.997,00
- Erelonen dierenartsen, advocaten,… € 18.291,91
- Financiële tussenkomsten € 23.470,26
- Plaatsingsdienst €   4.350,00

  €167.878,16

Op die manier ziet U, beste leden, hoe uw lidgelden en giften besteed 
worden en kan u er zich zelf van gewissen dat zonder uw financiële 
steun niets mogelijk is ! 
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Zoals reeds in onze vorige Keten vermeld komt er een verbod op 
onverdoofd slachten.
Voor wat Vlaanderen betreft werd dit nu ook in het Vlaams 
Parlement door meerderheid én oppositie gestemd. Dit maakt 
vanaf januari 2019 een einde aan het onnodig en vermijdbaar lij-
den van honderdduizenden schapen en runderen die omwille van 
religieuze tradities zonder verdoving geslacht worden. Zoals reeds 
uitgelegd wordt voor de kalveren en runderen de post-cut-stun-
ning-verdoving, ttz. bedwelming onmiddellijk na de halssnede, ver-
plicht. Van zodra de methode van omkeerbare electronarcose voor 
die runderrassen op punt staat zullen ook die diersoorten vooraf-
gaand aan de halssnede bedwelmd moeten worden via omkeerba-
re electronarcose. Momenteel loopt hiervoor een studie aan de 
Universiteit van Bristol. Omkeerbare electronarcose laat toe dat 
dieren na anderhalve minuut tot twee minuten opnieuw bij bewust-
zijn komen indien de halssnede niet zou uitgevoerd worden.
Op 17 mei jl. keurde het Waals Parlement unaniem een wettelijk 
verbod goed op ritueel slachten zonder verdoving. De verplichte 
omkeerbare bedwelming via electronarcose voorafgaand aan de 
halssnede wordt in Wallonië van kracht vanaf 1 september 2019 
voor schapen, geiten én runderen.
Dus, nu blijft het wachten op Brussel…

De situatie over de grenzen heen :
In Zweden, Slovenië en Denemarken is verdoving, voorafgaand aan 
de halssnede verplicht. Oostenrijk, Estland, Letland en Slovakije 

verplichten verdoving onmiddellijk na de halssnede. Finland verplicht 
verdoving op hetzelfde ogenblik als de halssnede. En verdoving 
voorafgaand aan de halssnede is ook verplicht in Noorwegen, 
Zwitserland en IJsland !
Dat onze 2 ministers en de staatssecreataris voor dierenwelzijn 
goed werk leveren hoeft geen betoog. 
Dierenwelzijn staat hoog op de politieke agenda, iets wat een aantal 
jaren geleden niet denkbaar was. Dit kan alleen maar in het voordeel 
zijn van diegenen die niet zelf voor hun rechten kunnen opkomen, 
die niet voor zichzelf kunnen spreken, nl. de dieren !
Dit is ook het resultaat van jarenlang werk van verenigingen, zoals 
de Blauwe Wereldketen, die elke dag ijveren voor een beter dieren-
welzijn !
Bedankt hiervoor heren ministers en mevrouw de Staatssecretaris !

ONVERDOOFD SLACHTEN
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BRUSSEL – DIERENBUSJE URBANIMAL
Busje met tips rond dierenwelzijn doorkruist Brussels Gewest

Urbanimal is een busje dat openbare plaatsen en markten aandoet 
om Brusselaars tips te geven over de verzorging van hun huisdier. 
Dit gebeurt aan de hand van een checklist en is volledig gratis.

Het initiatief krijgt de steun van Brussels Staatssecretaris voor 
Dierenwelzijn, Bianca Debaets.
Zij zegt hierover het volgende : “In het Brussels gewest zijn er meer 
dan 100.000 gezinnen met een kat of een hond. En dan vergeten 
we nog alle andere huisdieren die voor vele Brusselaars erg belang-
rijk zijn. Het is daarom erg nuttig om de juiste informatie te versprei-
den over de voeding, inentingen, sterilisatie, enz… zonder daarbij 
meteen naar de dierenarts te moeten gaan. Dat is net de taak van 
het busje van Urbanimal. Op die manier zet het Brussels gewest 
weer een stap voorwaarts in de richting van een diervriendelijker 
Brussel.”

Delphine Bourgeois, Schepen voor Dierenwelzijn in Elsene en voor-
zitster van de vereniging Urbanimal zegt hierover het volgende : “In 
naam van het hele Urbanimal team ben ik bijzonder fier dat dit pro-
ject van start kan gaan. Het is de belangrijkste opdracht van 
Urbanimal om huisdiereigenaars te informeren en hen raad te geven 
over de verzorging en opvoeding van hun huisdier. Onze teamleden 
zijn vrijwilligers die opgeleid zijn door dierenartsen. Dankzij onze 
aanwezigheid op het terrein zullen we ook makkelijker gevallen van 
dierenmishandeling en -verwaarlozing op het spoor kunnen komen 
en doorspelen aan de bevoegde diensten.”

Het project is uiteraard alleen maar mogelijk dankzij de inzet van tal 
van vrijwilligers. Indien nodig verwijzen de vrijwilligers van Urbanimal 
de mensen door naar de dierenarts voor een grondiger onderzoek.
Wil u weten op welke markten Urbanimal aanwezig is, raadpleeg 
dan hun website www.urbanimal.be.

DANKUWEL 
NATIONALE LOTERIJ !!
Via de Nationale Raad voor Dierenbescherming, waarbij de 
Blauwe Wereldketen aangesloten is, ontvingen wij een subsidie 
van € 400,00 vanwege de Nationale Loterij.
Wij houden eraan de Nationale Loterij hiervoor langs deze weg 
van harte te danken. Dit laat ons toe het budget dat voorzien 
wordt voor de dieren die wachten op een nieuw baasje of voor 
de zwerfpoezen, aan te vullen, zodat dergelijke belangrijke 
acties kunnen blijven verdergezet worden.
In naam van onze dieren : bedankt !
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Brussels Staatssecretaris voor 
Dierenwelzijn, Bianca Debaets, lan-
ceerde een grootschalige campagne 
met als thema “Een huisdier is een 
extra gezinslid. Bezint eer je je bindt”. 
Het doel van de campagne is de strijd 
aan te gaan met de dumping van huis-
dieren, een fenomeen dat jaarlijks 
opduikt bvb. aan het begin van de 
grote vakantie. De campagne toont 
ook aan dat je best vóór het nemen van 
een huisdier heel goed nadenkt over de 
impact en de verantwoordelijkheid die 
een dier met zich meebrengt.

“We vertrekken op vakantie”, “het is te 
duur”, we hebben niet genoeg plaats”, het 
klikt niet met de andere dieren”, het beestje 
is te groot geworden”, “ons huisdier doet 
raar”, enz… Dit lijstje bevat de meest 
gebruikte excuses om huisdieren te dum-
pen. Het voorbije jaar werden in Brussel 
1.920 katten en 543 honden achtergelaten 
door hun baasjes. De opvang gebeurt in 
eerste instantie door de verschillende 
Brusselse dierenasielen die een gastgezin 

zoeken voor de beestjes. Maar voor 
veel dieren wordt uiteindelijk geen plaats 
gevonden. Ze worden geëuthanaseerd.

“Het is triestig om vast te stellen dat elk 
jaar weer, bij het begin van de vakantie, 
huisdieren worden gedumpt. Een dier in 
huis nemen begint met goed nadenken 
over de impact en de verantwoordelijk-
heid die je als baasje hebt. We willen 
toekomstige huisdiereigenaars beter 
doen nadenken over hun keuze. 
Daarom deze sensibiliseringsactie met 
als slogan “Bezint eer je je bindt”. Want 
een huisdier is een engagement dat je 
neemt op lange termijn”, aldus Bianca 
Debaets, Brussels Staatssecretaris 
bevoegd voor Dierenwelzijn.
Tot besluit voegt ze er nog aan toe : 
“Gelukkig zorgt de overgrote meerder-
heid van baasjes wel goed voor hun 
huisdier. Deze campagne wil op termijn 
het aantal gevallen van diereneuthana-
sie in de asielen doen dalen. Nu zijn het 
er honderden per jaar. Ik wil graag dat 
die praktijk op termijn stopt.”

BRUSSELS GEWEST LANCEERT EEN GROOTSCHALIGE 
SENSIBILISERINGSCAMPAGNE TEGEN HET ACHTERLATEN VAN HUISDIEREN
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BRUSSEL – VERBOD OP KERMISPONY’S
Goed nieuws voor het Brussels Gewest : Vanaf 1 januari 2019 
geldt er een verbod op kermispony’s. Dit betekent dat vanaf 
die datum er geen ponycarroussels meer zullen mogen te 
zien zijn op kermissen.

Eindelijk komt er een einde aan een attractie die echt niet meer van 
deze tijd is : pony’s die gedurende uren rondjes draaien, onder con-
stant lawaai zowel van de luide muziek als van het geschreeuw van 
kinderen. 
In 2013 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd dat een reeks 
voorwaarden voorzag waaraan de carroussels met pony’s moesten 
voldoen. Dit K.B. werd opgesteld door de Blauwe Wereldketen, 
GAIA en Animaux en Péril in overleg met de foorkramers en de 
bevoegde minister (federaal). Dit besluit voorzag o.a. dat de pony’s 
’s nachts niet meer in kleine donkere vrachtwagens opgesloten 
mochten worden, dat de vloer moet bedekt worden met een rubbe-
ren tapijt of een laagje zaagmeel om de ergste schokken op te 
vangen en een scheuring van de hoeven te voorkomen.

In minstens 8 Brusselse gemeenten vinden kermissen plaats waarbij 
pony’s als attractie worden ingezet. Dat is bijvoorbeeld het geval op 
de zomerse Zuidfoor rond het Brussels Zuidstation. Tot op heden is 
het aan de verschillende gemeenten om al dan niet een verbod op 
kermispony’s uit te vaardigen. De gemeenten waren echter vragen-
de partij om tot een gewestelijke aanpak te komen.

Dus gaat Staatssecretaris voor Dierenwelzijn, Bianca Debaets, nu 
een stap verder : een volledig verbod.
Wij kunnen dit alleen maar toejuichen. Onze oprechte felicitaties aan 
de Staatssecretaris voor haar inzet voor een beter dierenwelzijn.
We kunnen nu alleen maar hopen dat Vlaanderen en Wallonië snel 
het voorbeeld van Brussel zullen volgen, zodat we naar een totaal 
verbod kunnen gaan voor gans België !
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OSTEOPATIE VOOR ONZE VIERVOETERS
Of het nu gaat om honden, katten, paarden, konijnen,…allemaal 
kunnen ze behandeld worden via osteopathie. 
Wat houdt het precies in ? Ostepathie bij dieren verschilt niet veel 
van deze bij mensen. De behandeling verloopt in drie fasen : het 
ontspannen, de relaxatie en uiteindelijk de behandeling. Het is inder-
daad van groot belang dat het dier vertrouwen heeft in wat de 
osteopaat doet. Het dier moet ontspannen zijn, niet gespannen, en 
het is pas op dat ogenblik dat er kan behandeld worden daar waar 
het dier pijn heeft.
De behandeling laat toe om de dosis van de medicatie (ontstekings-
werend, pijnstillend) te verminderen, en in een groot deel van de 
gevallen, zelfs stop te zetten. Het stopzetten van medicatie betekent 
meteen ook een verminderen van maag- en nierproblemen, waar-
door men het dier langer in goede gezondheid kan houden. 
Over ’t algemeen zullen 2 à 3 sessies volstaan, behalve bij chroni-
sche gevallen.

Onze mascotte, June – bruine Labrador – wordt nu al een paar jaar 
op die manier behandeld door onze dierenarts Coralie DUYS. En de 
resultaten zijn verbluffend ! June heeft regelmatig pijnaanvallen 
waarbij we haar bijna niet mogen aanraken zonder dat ze huilt van 
de pijn. Eén sessie bij Dr. Duys en ze is weer voor een ganse tijd 
goed ! Eén sessie duurt bijna een uur en al na een paar minuten 
kunnen we zien hoe June zich volledig ontspant en zich helemaal 
overgeeft aan de handen van “haar” dierenarts. June is ondertussen 
7 jaar en eigenlijk veel te jong om al zoveel gewrichtsproblemen te 

hebben, maar we zijn blij dat we haar op die manier kunnen helpen 
en ontlasten. Lange wandelingen zitten er voor haar niet meer in, 
maar toch kijkt ze elke dag uit naar haar dagelijkse wandeling. 
We hopen haar op die manier, dankzij de goede behandeling van Dr. 
DUYS, nog vele jaren bij ons te mogen houden.

June laat zich gewillig behandelen door “haar” dierenarts.
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EEN PRIMEUR VOOR BELGIË : PINO, DE KLASHOND
Sommige scholen in Engeland en Duitsland hebben al langer 
een klashond, maar in ons land is het een nieuw fenomeen. 
In een school in Tessenderlo lieten ze “Pino”, een golden 
retriever, stage lopen. Na drie maanden zijn de reacties een-
sluidend positief : de klashond maakt kinderen rustiger en 
socialer.

Nog voor Pino mee naar school kwam met zijn 
baasje, Juf Katleen, werden de ouders op de 
hoogte gebracht via een brief. De reacties 
waren unaniem positief en zo ging Pino, op zijn 
eerste schooldag 9 weken oud, hele dagen 
mee naar school. Vanaf dag 1 zocht hij toena-
dering tot de leerlingen. Elke ochtend is hij blij 
dat hij mee mag en dat kan ook niet anders : 
hij geniet van alle aandacht die hij er krijgt. Hij 
moest er wel wennen aan de structuur van een 
schooldag.
Uiteraard is niet elke hond geschikt om zo’n pedagogische rol te 
vervullen. Het zijn enkel sociale honden, die hiervoor al vanaf pup 
getraind werden, die in aanmerking kunnen komen. Ook Pino gaat 
iedere week op training bij een gedragstherapeut. De hond moet 
uiteraad een kalm karakter hebben.
Pino heeft een heel positief effect op de leerlingen. Ze zijn rustiger 
en aandachtiger geworden. De leerlingen weten dat al ze 40 minu-
ten flink werken, ze daarna 10 minuten met Pino mogen spelen. 

Daarna zijn ze dan weer veel geconcentreerder.
Voor leerlingen die het op sociaal vlak moeilijk hebben betekent Pino 
een wereld van verschil. Kinderen met autisme hebben hierdoor, 
bvb. tijdens de speeltijd, een houvast gekregen. Hij is voor hen een 
speelkameraadje en doordat Pino altijd wel omringd is door een 
groepje leerlingen, kunnen die kinderen dan ook met hen meespe-

len, wat hen aansluiting geeft met leeftijdge- 
nootjes.
Pino brengt de kinderen ook verantwoordelijk-
heidsgevoel bij. Tijdens de les gaat hij soms 
voor de deur zitten omdat hij zijn behoefte 
moet doen. Er worden dan 2 leerlingen uitge-
kozen die even met hem naar buiten kunnen 
gaan. Zelfs het opruimen van Pino’s drollen 
levert geen problemen op : ze staan ervoor te 
springen.
Maar uiteraard moeten er goede afspraken 
gemaakt worden, zowel voor de leerlingen als 

voor Pino. Als Pino slaapt mag hij niet wakker gemaakt worden, er 
mag hem geen eten gegeven worden en in zijn buurt moeten de 
leerlingen zich rustig gedragen.
Pino mag niet springen of zijn poten op leerlingen zetten.
Ondertussen heeft Pino zijn proefperiode met glans doorstaan. Hij 
mag in september terug mee naar “school”. 
En ondertussen circuleert het idee van een klashond ook op andere 
scholen.
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OVER OLIFANTEN EN TERRORISMEBESTRIJDING
Iedere 26 minuten wordt er een olifant gedood. In 2016 werden 
20.000 olifanten het slachtoffer van stropers. Die stropers trekken 
niet op goed geluk over de savanne met pijl en boog !

Georganiseerde criminele bendes sturen goed bewapende mannen 
op pad, die nergens voor terugdeinzen. Het zijn dezelfde bendes die 
zich bezighouden met het smokkelen van drugs, wapens en men-
sen. Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) zet alles op 
alles om deze criminelen op te sporen en hen te stoppen vóór ze 
kunnen toeslaan. Daarom is de organisatie gestart met het project 
tenBoma in Kenia. TenBoma is een bestaande Keniaanse gemeen-
schapsfilosofie, die letterlijk “tien huizen” betekent (nyumba kumi in 
het Swahili). Volgens deze filosofie zou elk huis tien buren moeten 
leren kennen om samen een netwerk te vormen, informatie te ver-
zamelen en de gemeenschap te beschermen. En dat is precies wat 
het IFAW met tenBoma doet.

Netwerk bouwen
Met tenBoma bouwt men een netwerk op om een netwerk te ver-
slaan. Het IFAW werkt nauw samen met de lokale bevolking, ran-
gers, politie, Interpol en andere organisaties. Van al deze partners 
krijgt de stichting informatie. Voormalige legerofficieren en goed 
getrainde analisten helpen vervolgens om al deze informatie te orde-
nen en te analyseren. Aan de hand van hun analyse wordt er actie 
ondernomen om stropers te onderscheppen. De focus is verscho-
ven van het arresteren van stropers die olifanten gedood hebben, 

naar het onderscheppen van stropers voordat ze olifanten kunnen 
doden.
In de praktijk werkt dat als volgt : lokale bewoners zijn de extra ogen 
en oren in het gebied. Zij merken verdachte praktijken in hun leef-
omgeving op. Rangers stuiten op een open plek met achtergelaten 
waterflesjes of een kapotte autoband. Informanten melden de aan-
wezigheid van criminelen in het gebied. De politie tipt over een 
overval op een velddepot, iets dat vaak gebeurt kort voordat stro-
pers erop uittrekken. Daarnaast houdt men rekening met het weer: 
met volle maan is het waarschijnlijk dat de stropers zullen toeslaan 
vanwege het goede licht. Via satellietgegevens kan men zien waar 
de kuddes olifanten zich bevinden. De analisten geven de waar-
schijnlijke routes door die de criminelen zullen gebruiken. Als er 
gevaar dreigt voor de olifanten wordt er direct een team rangers op 
uit gestuurd om de stropers te arresteren nog voordat ze kunnen 
toeslaan. Als alle informatie gecombineerd wordt, kunnen de olifan-
ten beter beschermd worden.

Masterminds
De stropers die het veld in worden gestuurd om olifanten te doden 
zijn niet de “masterminds” achter de hele operatie. Dat zijn hun 
opdachtgevers, zij maken deel uit van een criminele bende die zich 
bezighoudt met de illegale handel in wilde dieren. De opgepakte 
stropers worden daarom ondervraagd en hun mobiele telefoons 
worden doorgelicht. Zo hoopt men een groter netwerk te kunnen 
oprollen. “Gegevens en inlichtingen zijn onze nieuwe munitie”, zegt 
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de coördinator van project tenBoma. “We hebben het altijd over de 
oorlog tegen de stroperij, maar niemand zette tot nu toe oorlogs-
strategieën in tegen stropers. De werkwijze van tenBoma komt 
overeen met militaire tactieken om terreurnetwerken te ontmante-
len.” Verschillende oud-legerofficieren en -inlichtingenadviseurs 
werken mee aan het project. “Met deze technieken zijn terreuraan-
slagen in bijvoorbeeld Afghanistan en Irak voorkomen, nu bescher-
men we olifanten met diezelfde techniek.”
Voor de start van het project was er ook al een berg aan informatie 
beschikbaar om de strijd met de stropers aan te gaan, er was alleen 
geen goede manier om alle details te analyseren en de informatie 
goed op elkaar af te stemmen. Dankzij het IFAW en KWS (Kenya 
Wildlife Service) beschikken de rangers nu over goed uitgeruste 
veldkits, zodat de analisten nu ook rechtstreeks contact kunnen 
onderhouden met de rangers om hen alle informatie te sturen die ze 
nodig hebben om de stropers te onderscheppen. Ook hebben de 
medewerkers hightech camera’s, waarmee ze foto’s kunnen maken 
met een GPS-tag, zodat deze als bewijsmateriaal kunnen gebruikt 
worden en overheadprojectors zodat ze hun zaak kunnen presente-
ren voor een rechtbank.

Vingerafdrukken
In oktober van het afgelopen jaar kreeg het tenBoma-project een 
steunpunt op het vliegveld van Nairobi, Kenia. Op deze locatie wor-
den bijvoorbeeld trainingen gegeven in contra-inlichtingen en onder-
zoekstechnieken. Ook beschikken de medewerkers sinds kort over 

een vingerafdrukset voor ivoor. Normaal gesproken is het niet 
mogelijk om vingerafdrukken te nemen van ivoor, vanwege de 
poreusheid van het materiaal. Met deze speciale set kan dit wel, 
waardoor het ivoor sneller te herleiden is naar smokkelaars en de 
pakkans vergroot. Momenteel beschermt tenBoma olifanten in een 
deel van het Keniaanse Tsavo National Park. Het eerste doel is om 
het project uit te breiden naar het gehele park, wat zo’n 43.000 
vierkante kilometer beslaat. Daarna wil het IFAW met tenBoma ook 
olifanten in andere landen gaan beschermen. Zo hoopt de organisa-
tie aan de slag te kunnen in Kasungu National Park in Malawi. Ooit 
bood het park een veilige thuis voor duizend olifanten, nu wonen er 
nog slechts vijftig. 
Betere bescherming voor deze prachtige dieren komt dus geen 
moment te vroeg !

Overgenomen uit “Hart voor Dieren” – Mei 2017
Met onze oprechte dank !
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HOND OP BEZOEK 
IN ZIEKENHUIS

Toen haar oma in het ziekenhuis belandde wou de Amerikaanse 
Shelby H. de vrouw opvrolijken. Ze smokkelde de hond van haar 
grootmoeder in het ziekenhuis, vermomd als baby.

Haar oma heeft een sterke band met haar 13-jarig hondje Patsy. Ze 
had het diertje met de fles grootgebracht. Shelby wist dat haar oma 
haar hondje enorm hard mistte en daarom besloot ze Patsy in het 
ziekenhuis te smokkelen onder een deken, zodat het leek alsof ze 
een baby in haar armen droeg. In Amerika zijn dieren niet toegelaten 
in ziekenhuizen. 

Het hondje bleef stil onder het deken zitten. Shelby vermoedde dat 
één van de verpleegsters argwaan had, maar ze reageerde godzij-
dank niet. Zowel haar oma als Patsy waren door het dolle heen 
wanneer ze elkaar zagen.
Maar, binnenkort hebben we in België “Villa Samson”! In ons land 
zijn honden ook niet toegelaten in ziekenhuizen. Familieleden die op 
bezoek willen komen met de hond van een patiënt kunen dat enkel 
op de parking van het gebouw. Maar niet elke patiënt is in staat om 
zijn ziekenhuiskamer te verleten.

In het UZ Brussel zijn honden binnenkort echter wel welkom. 
Momenteel bouwt men er “Villa Samson”, een plaats waar patiënten 
bezoek zullen kunnen ontvangen van hun hond of kat. De Blauwe 
Wereldketen was aanwezig bij de eerste steenlegging (zie onze 
Keten 4e trim. 2016).

Dieren kunnen van grote waarde zijn in het genezingsproces
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ZWEDEN – HET GELE LINT
Wat is het ? Een hond die drager is van een dergelijk geel lint : deze 
hond heeft ruimte nodig en mag niet aangeraakt worden. 

Dit kan heel nuttig zijn in welbepaalde omstandigheden : 
- De hond is in opleiding
- De hond heeft misschien gezondheidsproblemen
- Het is misschien een geredde hond, met een moeilijk verleden. 

Voor zo’n hond kan de wereld rondom hem hem zeer angstig 
maken

- De hond heeft misschien een slechte ervaring gehad met een 
andere hond of hij wil gewoonweg niet dat alle honden hem “dag” 
komen zeggen

De bedoeling is om aan de eigenaar van zo’n hond de tijd te geven 
om voldoende afstand te nemen of van richting te veranderen. 
Duidelijk maken dat de hond niet wil geaaid worden door onbeken-
den of door kinderen. Dat de hond niet wil spelen of dag zeggen aan 
andere honden (zelfs sociale honden). De mogelijkheid geven om 
een hond te testen die men komt adopteren en waarvan men nog 
niet goed het temperament kent. Het is niet omdat uw pup een lief 
bolletje heeft en eruit ziet als een knuffelbeertje dat hij moet aanvaar-
den dat hij door onbekende personen geaaid en geknuffeld wordt, 
want dat kan soms slecht ervaren worden door een gevoelige pup 
die dan bescherming zal zoeken achter zijn baasje en tekenen van 
onderwerping of ontwijking zal vertonen door bvb. een lage 
lichaamshouding, oren plat op de kop, lage staart. Als het baasje 

zijn hond kent en rekening houdt met deze tekenen zal hij aan de 
personen of bezoekers vragen een rem te zetten op hun enthousi-
asme en afstand te houden. En op die manier zal de pup, beetje bij 
beetje, meer vertrouwen krijgen.

Het fenomeen van het gele lint is bij ons nog niet echt bekend, maar 
we vinden het wel een interessant item.
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SAN FRANCISCO – VERBOD OP VERKOOP VAN HUISDIEREN DIE NIET UIT 
EEN ASIEL KOMEN

De verkozenen van San Francisco hebben in februari jl. gestemd 
voor een verbod op de verkoop van honden en katten van minder 
dan 8 weken oud, maar vooral wanneer ze niet uit een asiel komen 
of een vereniging voor dierenbescherming. De door de verenigingen 
voor dierenbeschmering gevraagde maatregel wil een einde stellen 
aan de industriële honden- en kattenkwekerijen en dierenzaken. 

Ze willen bovendien de adoptie van de honderden zwerfdieren van 
de stad vergemakkelijken. De stad heeft erkend dat dieren geen 
dingen zijn. M.B. van de vereniging PETA zegt : “De hebzucht van 
dierenwinkels voedt de wrede industrie van commerciële kwekerijen 
die teven en kattinnen gevangen houden in vuile hokken en voor wie 
het enige doel is nesten met puppies en kittens te produceren die 
van de moederdieren weggehaald worden en honderden kilometers 
ver vervoerd worden”.

Andere Amerikaanse steden hebben gelijkaardige maatregelen 
getroffen zoals Los Angeles, San Diego en Chicago. EEN DIER IS GEEN 

SPEELGOED !
Denk goed na voordat je een dier in huis haalt.

www.bwk-cbm.be
Visélaan 39 – 1170 BRUSSEL - Tel: 02 673 52 30

lid: NRDB
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ZUID-KOREA – BERENGALINDUSTRIE
Eindelijk een beetje positief nieuws !

Nadat World Animal Protection (WAP) jarenlang campagne voerde 
en lobbyde in samenwerking met lokale partners, heeft Zuid-Korea 
actie ondernomen tegen de berengalindustrie. Recentelijk rondde 
het land een – door de overheid gefinancierd – sterilisatieprogram-
ma af. Dankzij dit programma zijn alle beren gesteriliseerd die in het 
land in gevangenschap leven en worden gebruikt voor het aftappen 
van berengal. Dit betekent dat dit de laatste generatie van beren in 
de berengalindustrie is en markeert zo ook het einde van deze 
industrie in Zuid-Korea. Dit programma is het resultaat van 14 jaar 
campagnevoeren.

Veel Zuid-Koreanen hebben de WAP-campagne gesteund om de 
beren te beschermen. Men zag dan ook een belangrijke verandering 
in de houding van mensen ten aanzien van het welzijn van de beren. 
Deze mijlpaal betekent een belangrijke overwinning voor wilde die-
ren. Het is een duidelijke boodschap naar andere landen dat het 
onaccceptabel is voor overheden om industrieën te blijven steunen 
die winst maken op de rug van lijdende dieren. Zuid-Korea geeft een 
duidelijk voorbeeld voor andere landen in Azië, meer bepaald China. 
Er is geen excuus om deze industrie te blijven steunen, zeker met 
de beschikbare humane alternatieven.

In Azië lijden meer dan 20.000 beren in gevangenschap voor hun 
galblaas en gal. Dit wordt afgetapt via wrede en pijnlijke methoden 
en verkocht als traditioneel medicijn. China is bij uitstek de grootste 
producent en consument van berengal. De beren lijden in smerige, 

benauwde omstandigheden, vaak in kooien niet groter dan een 
telefooncel. Maar de berengalindustrie is totaal overbodig – goedko-
pe synthetische en plantaardige alternatieven voor berengal zijn al 
lang in overvloed beschikbaar.

WAP is vastbesloten om het onnodig lijden van beren tot een einde 
te brengen en werken al meer dan twintig jaar aan het beschermen 
van beren. Hiermee maakt de organisatie een einde aan een aantal 
ernstige gevallen van de exploitatie van dieren wereldwijd. Men zal 
blijven lobbyen voor verandering tot dat beren niet langer worden 
gedwongen om in gevangenschap te lijden voor hun gal, maar in het 
wild verblijven, waar ze thuishoren.

Bron “Hart voor Dieren”

Zo zien we het liever !
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TAÏWAN – ETEN VAN HONDENVLEES 
VOORTAAN VERBODEN 
Sinds mei 2017 is het eten van honden- en kattenvlees in 
Taïwan verboden. Die beslissing van het parlement werd 
genomen onder druk van dierenrechtenactivisten.

Wie nu in Taïwan betrapt wordt op het eten van hondenvlees ris-
keert een boete van € 7.715. De maximumstraffen lopen zelfs op 
tot € 61.700 of 2 jaar gevangenis. Er wordt steeds meer rekening 
gehouden met het welzijn van dieren in het Aziatische land. 
Bovendien zijn er steeds meer Taïwanezen die een hond of kat als 
huisdier hebben. 
Zelfs de president van Taïwan heeft huisdieren : drie gepensio-
neerde blindegeleidehonden en twee katten. Toen ze verkozen 
werd als president beloofde ze zich in te zetten voor dierenrech-
ten. Naast het verbod op consumptie van hondenvlees is er nog 
een tweede wet gestemd : tijdens het uitlaten mag je je huisdier 
niet vastbinden aan een motor of auto.

In China, de Filippijnen en Zuid-Korea is het eten van honden- en 
kattenvlees wel nog toegelaten. Het maakt er deel uit van cultu-
rele tradities. Zo wordt in het zuiden van China elk jaar een hon-
denvleesfestival georganiseerd. Duizenden honden worden dan 
geslacht en opgegeten. Gelukkig lijkt er beterschap op komst : uit 
onderzoek van dierenrechtenorganisatie Animals Asia zijn de 
meeste Chinezen en Zuid-Koreanen, vooral jongeren, gekant 
tegen het eten van hondenvlees.

ONTVANG GRATIS “GOED GEREGELD GOED GEGEVEN”, 
DE PRAKTISCHE GIDS VOOR SCHENKEN EN 
NALATEN AAN DE BLAUWE WERELDKETEN.
BESTELLEN: 02/673 52 30
of contact@bwk-cbm.be

NEEM DE BLAUWE WERELDKETEN
OP IN JE TESTAMENT




