Verantwoord
op vakantie naar Afrika

De koning der dieren wordt met uitsterven bedreigd.
Maakt u de juiste keuze om hem te helpen?
Wij vragen uw aandacht voor die plaatsen in de wereld waarbij u als toerist of
vrijwilliger in contact kunt komen met wilde dieren zoals tijgers (o.a. de tijger tempel
in Thailand) en leeuwen. U kunt bijvoorbeeld met de dieren op de foto, u kunt ze
voeren, in bad stoppen, met ze wandelen etc. Bij zulke projecten fokt men met deze
bedreigde diersoorten, met als achterliggende gedachte dat zij uiteindelijk zullen
terugkeren in de natuur. Door als toerist of vrijwilliger deze projecten te bezoeken,
draagt u dus indirect bij aan natuurbescherming. Dat is althans het verhaal…

•

•

Op de website vallen de foto’s op waarop je mensen
ziet knuffelen met (vaak jonge) dieren. Er worden geen
verhalen vermeld van geslaagde terugplaatsing of men
kan bij navraag, hiervoor geen bewijs overleveren,
ondanks dat er wel plannen zijn.
Bij sommige van deze projecten kun je ook knuffelen
met ‘uitheemse’ dieren. Zo kun je op veel plaatsen in
Afrika knuffelen of wandelen met tijgers, een diersoort
dat hier van nature niet leeft. Zeker hier is de vraag wat
er met deze dieren gebeurt aangezien plaatsing in
het wild onmogelijk is.

WAT KUNT U DOEN?
Bij natuurbeschermingsprojecten gaat het vooral om de in
het wild levende dieren. Helaas worden vele wilde
katachtigen met uitsterven bedreigd. Ze hebben vooral
behoefte aan concrete hulp en zijn niet gebaat bij
‘knuffelprojecten’.
U kunt een belangrijke bijdrage leveren door dit soort
projecten te vermijden of een bezoek te brengen aan een
project dat daadwerkelijk iets doet voor in het wild levende
roofdieren.

KNUFFELEN MET (JONGE) KATACHTIGEN IS GEEN
NATUURBESCHERMING
Dieren die gewend zijn geraakt aan mensen, kunnen niet
overleven in het wild. Een organisatie die echt iets aan
natuurbescherming doet, minimaliseert het contact tussen
het vrij te laten dier en mens daarom zoveel mogelijk.
Daarnaast worden roofdieren in het wild alleen
geaccepteerd in beschermde gebieden, daar buiten
worden ze veelal gedood. Met andere woorden: er is geen
plaats voor (half )tamme roofdieren in het wild. Knuffelen
met (jonge) katachtigen draagt daarom niet bij aan
natuurbescherming. En wat veel mensen niet beseffen is
dat jonge dieren waarmee geknuffeld of gewandeld kan
worden, vaak eindigen in de jachtindustrie.
KNUFFELEN EN ‘CANNED HUNTING’
Trofeejacht is een veelvoorkomend verschijnsel in Afrika en
een specifieke vorm hiervan is “canned hunting” (ingeblikt
jagen). Hierbij heeft het te bejagen dier geen schijn van
kans omdat het is opgesloten in een afgesloten gebied en
de jager zeker weet waar het dier zich bevindt. De jager
weet dus zeker dat hij met een trofee thuiskomt.
Wat veel mensen niet beseffen is dat knuffelwelpen vaak
eindigen in deze industrie. Dieren, zoals leeuwen, worden
gefokt en eerst ingezet als knuffelwelp. Dit maakt het
fokken voor de canned hunting industrie nog interessanter,
aangezien een leeuw pas wordt ingezet voor de jacht als hij
volwassen is.
Het is dus goed om als toerist, vrijwilliger of reisorganisatie
alert te zijn op projecten waar mensen kunnen knuffelen met
jonge dieren.

Hieronder enkele kenmerken:
• Bij het project zijn altijd nieuwe (vaak jonge) dieren
aanwezig
• Als vrijwilliger of als toerist kun je met de, vaak jonge
dieren, knuffelen, wandelen, met ze op de foto gaan en
ze soms zelfs de fles geven.
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