DOODGEKNUFFELD
Canned hunting betekent vrij vertaald "ingeblikt jagen"
en daar komt het ook op neer. Een jager kan in een klein
afgebakend gebied een dier doodschieten en heeft dus
altijd prijs.
Het dier dat doodgeschoten wordt, bijvoorbeeld een leeuw,
kent vaak geen angst voor mensen omdat het vanaf jonge
leeftijd is ingezet als knuffelwelp.

MET HET KNUFFELEN EN AAIEN VAN LEEUWENWELPEN
WORDT CANNED HUNTING IN STAND GEHOUDEN
Honderden betalende bezoekers raken leeuwenwelpjes aan,
spelen met hen of gaan met het welpje op de foto.
Als u zich hiermee inlaat, dan weet u nu dat de leeuwenwelpjes
waarmee u contact heeft, deel uit maken van de canned huntingindustrie en dat u door uw acties direct bijdraagt aan het vreselijke
leven dat deze welpen hebben.
Welpen worden na de geboorte bij de moeder weggenomen,
iets dat enorm veel stress veroorzaakt bij zowel de moeder als de
welpen. De moeder wordt hierdoor onnatuurlijk geforceerd krols
zodat zij zich weer voort zal planten.
Door huidvet op de handen van mensen kunnen welpen hun
haar verliezen.
Stress zorgt er voor dat welpen moeten overgeven.
Door het constant oppakken en aanraken raakt een welpje
gestresst en krijgt het diaree.
Welpen worden geslagen om hen onderdanig te maken zodat
zij u niet zullen krabbelen of bijten.
Als welpen te oud zijn om te knuffelen, worden zij ingezet om
te wandelen met de volgende stroom toeristen. Leuk of niet, zij
kunnen zich niet verweren.
Als de welpen nog ouder worden en niet langer meer met
toeristen kunnen wandelen, gaan zij terug naar de broodfokker.
Deze fokker verkoopt hen aan een jager, die de wat oudere
welp zal afschieten met pijl & boog of vuurwapens. Voor elke welp
is dit een zeer pijnlijke dood.
Geen enkel opvangcentrum voor wilde dieren, zal fysiek
contact met welpen toestaan. Ook het wandelen met welpen is in
een echt opvangcentrum niet mogelijk. Dit is om zowel de mensen
als de dieren te behoeden voor ziekten.
WIJ DRINGEN ER BIJ U ALS TOERIST OF VRIJWILLIGER OP
AAN ZICH NIET MET HET BOVENGENOEMDE IN TE LATEN
WEES EEN VERANTWOORDELIJKE AFRIKABEZOEKER!
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