
Kom in actie voor de leeuw!  
 
Wie helpt ons met het samenstellen van een 
leeuwenboek waarmee wij naar de regering van Zuid-
Afrika onze zorgen uitspreken over de knuffelfarm en 
canned hunting industrie? 
 
Degene die ons een beetje volgen, weten dat wij ons 
al jaren inspannen tegen het fenomeen knuffelfarms: 
plaatsen waar je als toerist en/of vrijwilliger in nabij 
contact kunt komen met wilde dieren zoals leeuwen 
en tijgers. Knuffelfarms zijn overal te vinden op de 
wereld maar Zuid-Afrika is toch wel de grootste 
aanbieder van dit soort excursies. Leeuwen worden 

hier gefokt met maar 1 specifiek doel: exploitatie van het dier. Intussen leven er in dit land meer dan 8000 
gefokte leeuwen. Ter indicatie: in het wild leven er in dit land slechts zo’n 2100 wilde leeuwen……. De gefokte 
leeuwen zijn onderdeel van een grote industrie die maar 1 doel heeft: zoveel mogelijk geld verdienen over de 
rug van de leeuw.  
 
Meedogenloze industrie 
Vlak na de geboorte, worden welpen bij hun moeder weggehaald. Dit is enorm onnatuurlijk; normaliter blijven 
moeder en welp zo’n 1 ½ jaar bij elkaar. De vroege scheiding is echter noodzakelijk om zo de leeuwenwelp 
‘mensenklaar’ te maken. Vrijwilligers en toeristen kunnen het dier nu de melkfles geven, met hem knuffelen en 
met hem op de foto. Als de welp hiervoor te oud is geworden, wordt hij ingezet voor wandelsafari’s. Ook dit 
kan maar tot een bepaalde leeftijd. Een leeuw zal bij een leeftijd van ca. 2 jaar te gevaarlijk worden. Hij wordt 
dan teruggebracht naar de fokker en wacht daar in een hok op een jager. Die voor veel geld een kogel door zijn 
lichaam wil schieten om zo een mooie trofee aan de wand te kunnen hangen. Zuid-Afrika is berucht om zijn 
canned hunting: een specifieke vorm van jacht waarbij dieren van dichtbij worden afgeschoten. Vaak zijn dit 
leeuwen die eerst zijn ingezet als knuffelwelp. De jager hoeft hier géén ervaring voor te hebben. Het (vaak zelfs 
verdoofde) dier wordt immers van dichtbij afgeschoten, veelal in omheinde gebieden waarbij het dier dus niet 
kan ontsnappen. 
 
Alsof dit alles nog niet erg genoeg is, heeft de Zuid-Afrikaanse Regering nu iets nieuws bedacht. Ze wil op 
jaarlijkse basis 800 leeuwenskeletten van gefokte leeuwen naar Azië exporteren. Hier worden de botten 
ingezet voor de farmacie industrie. In Azië wordt nog gedacht dat lichaamsonderdelen van wilde dieren 
heilzame krachten zouden bevatten. Hiervoor werden eerst tijgerbotten gebruikt maar de tijger is bijna ‘op’ 
dus moet er een alternatief worden gevonden. Het is al lang bewezen dat leeuwen- en tijgerbotten geen 
ziektes zoals kanker genezen maar toch vinden de botten nog gretig aftrek. 
 
De exploitatie cirkel van de leeuw is hiermee rond. Maar ook voor ons is de maat nu echt vol. Het kan niet zo 
zijn dat de trotse Koning der dieren, verworden is tot zuiver een product. Dat de dieren gefokt worden en een 
miserabel leven leiden, puur omdat dit geld oplevert voor Zuid-Afrika. Hier moet een einde aan komen. En 
jouw hulp is hierbij essentieel!!!! 
 
Laat je stem horen voor Koning Leeuw 
Zuid-Afrika is voor grote mate afhankelijk van toerisme. Hun slogan voor toerisme naar hun land is 
 'South Africa: Inspiring new ways'. Ze promoten hun land als anker van wildlife.  
Zuid Afrika is inderdaad een schitterend land. Maar hun politiek waarbij leeuwen systematisch gefokt worden, 
is een smet op hun land. Juist omdat toerisme zo essentieel voor hen is, is het belangrijk dat zij van buitenaf 
horen hoe schadelijk deze handel is voor hun reputatie. Dit soort druk is essentieel, omdat dit de Regering 
ertoe kan brengen andere keuzes te maken. Toerisme is te belangrijk en een goede reputatie is daarbij erg 
wezenlijk.  
 
Stichting SPOTS wil daarom een leeuwenboek samenstellen. Vol met inzendingen van bezorgde inwoners, 
wonend in Nederland. Waarbij wij onze zorg uitspreken over de huidige aanpak van Zuid- Afrika en de 
fokindustrie. En waarin wij uitspreken hoe schadelijk deze handel is voor het ‘merk’ Zuid-Afrika. Dit 



leeuwenboek willen wij aanbieden bij de Ambassade van Zuid-Afrika op 10 augustus 2017, World Lion Day. Hoe 
meer inzendingen we kunnen verzamelen, hoe beter onze boodschap overkomt. 
 
Help ons dus! Ik weet dat vele van jullie net als wij enorm bezorgd zijn. De leeuwenhandel in Zuid- Afrika is niet 
alleen onethisch voor de gefokte leeuwen, maar vormt ook een gevaar voor de wilde leeuwen. Nu al worden 
op grote schaal wilde leeuwen gestroopt puur voor hun ‘lichaamsonderdelen’ die geëxporteerd worden naar 
Azië. Voor een dier dat al op rand van uitsterven staat, is de politiek van Zuid-Afrika dus desastreus. 
 
De leeuw is een machtig dier. Niet voor niets wordt hij ‘de koning der dieren’ genoemd. Zijn brul is net zo 
imposant als het dier zelf; het is tot op enkele kilometers afstand hoorbaar. Helaas, ondanks zijn kracht, heeft 
Koning leeuw nu jouw stem nodig……. Kom dus tot actie, laat het niet alleen bij likes, dislikes en commentaren. 
Help ons de boodschap over te brengen naar Zuid-Afrika.  
 
Inzendingen  
Inzendingen kunnen opgestuurd worden naar 
info@stichtingspots.nl. Dit kan van alles zijn: een foto 
met boodschap, een verhaal waarin je zorg wordt 
uitgesproken, een gedicht, een tekening. Hier zit u een 
viertal voorbeelden. Wij zorgen ervoor dat alles tot een 
mooi geheel wordt gemaakt en gebundeld tot een 
leeuwenboek, dat wij op 10 augustus aanbieden aan de 
Ambassade van Zuid-Afrika.  
 
Omdat we er een boek van gaan maken, is het van 
belang dat de inzendingen van goede kwaliteit zijn, zodat 
wij het kunnen drukken. De minimale grootte van de 
inzending moet dus 1 mb zijn, anders is het niet 
drukwaardig. JPG bestanden zijn welkom, maar onze 
vormgever wordt ook blij van een raw-bestand of een 
tiff. Versturen kan eventueel ook via We-transfer.  
 
U kunt ook inzendingen per post opsturen als u niet in de 
gelegenheid bent zelf in te scannen. Os adres is: Stichting 
SPOTS, LP van Mallandstraat 46, 4754 AP  Stampersgat.  
 
Alle inzendingen moeten binnen zijn op zondag 9 juli 
(houdt er dus rekening mee dat als je inzendingen 
verstuurt per post, deze 9 juli binnen moeten zijn).  
 
Let op: het gaat hier dus echt om de gefokte leeuwen van Zuid-Afrika en over de enorme handel hierin. Het 
gaat dus niet om de wilde leeuwen of om jacht. Je inzending moet dus gaan over de knuffelfarms, of over de 
handel in botten, of over canned hunting, of over het gevaar dat deze industrie oplevert voor de wilde leeuw of 
over hoe dit alles de reputatie van Zuid-Afrika schaadt. Dit alles is iets wat de Zuid-Afrikaanse Regering namelijk 
stimuleert maar ook kan stoppen…….  
 
Ik, maar vooral de leeuw, hoop op jullie steun!  
 
Simone Eckhardt 
SPOTS 


