KNUFFELEN MET ROOFDIEREN
IS GEEN NATUURBESCHERMING

Destroyed buildings
can be rebuilt;
destroyed works
of art may possibly
be replaced by
new creations; but
every animal and
every flower which
becomes extinct is
lost forever in the
most absolute of all
death.

Wij vragen uw aandacht voor die plaatsen op 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. Knuffelfarms noemen wij dit soort
plaatsen.
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…

– Joseph Wood Krutch –

Volg SPOTS op:

HELP US TO SAVE THE WILD CATS
KNUFFELEN EN ‘CANNED HUNTING’
Trofeejacht is een veel voorkomend
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 vooraf 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.
Zelfs na zijn dood levert deze speciaal gefokte
leeuw nog geld op. Zijn botten worden dan
geëxporteerd naar Azië waar ze verwerkt
worden in traditionele medicijnen. Dit verhaal
wordt uiteraard niet verteld aan toeristen en
vrijwilligers...

Over SPOTS

Stichting SPOTS zet zich in
voor de bedreigde, wilde
katachtigen. Eén van haar
doelstellingen is het geven
van voorlichting. Al jaren
zet SPOTS zich in om het
fenomeen knuffelfarms onder
de aandacht te brengen.
Ze heeft hiertoe zelfs een
specifieke website opgericht:
www.knuffelfarms.nl
Hier kunt u alle relevante
informatie over dit onderwerp
als ook het hieraan
gerelateerde canned hunting,
terugvinden.

Stichting SPOTS
L.P. van Mallandstraat 46
4754 AP Stampersgat
+31 (0)6 - 40947232
www.knuffelfarms.nl
www.stichtingspots.nl
info@stichtingspots.nl

Tot die tijd ‘kost’ hij een fokker dus alleen
maar geld, iets wat ondervangen wordt door
het dier eerst in te zetten als knuffelwelp.
Als het dier te groot is geworden om mee
te knuffelen, gaat hij terug naar de fokker.
Hier wacht hij in een hok op een jager. Een
voormalig knuffelwelp is een uitstekende
prooi voor dit soort jagers. Het dier kent
immers geen angst voor mensen en is dus
gemakkelijk benaderbaar.
HOE HERKEN JE EEN KNUFFELFARM?
• Bij het project zijn altijd nieuwe (vaak jonge)
dieren aanwezig.
• Als vrijwilliger of als toerist kunt u met de,
vaak jonge, dieren knuffelen, wandelen,

met ze op de foto gaan en ze soms zelfs de
fles geven.
• Op de website vallen de foto’s op waarop u
mensen ziet knuffelen met (vaak jonge)
dieren. Er zijn geen verhalen van
geslaagde terugplaatsing. Bij navraag kan 		
men geen bewijzen leveren van geslaagde
terugplaatsingen, 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?
Echte natuurbeschermingsorganisaties
houden zich bezig met de dieren in het wild.
Zij fokken dus geen dieren. In de gevallen dat
zij dieren moeten opvangen, minimaliseren
zij het contact tussen dier en mens zoveel
mogelijk. Zeker als het om een dier gaat dat
ooit teruggeplaatst wordt in het wild.
Het is goed te beseffen dat een dier dat ooit
terug moet naar het wild, totaal geen baat
heeft bij menselijk contact. Nog sterker: het
vermindert zijn kansen om te overleven in
het wild aanzienlijk! Bezoek daarom geen
projecten waar u in nauw contact kunt treden
met dieren zoals leeuwen, cheeta’s en tijgers.
Breng liever een bezoek aan een project dat
wel daadwerkelijk iets doet voor roofdieren.
Bijvoorbeeld omdat ze zich richten op de in
het wild levende dieren of omdat ze roofdieren
noodgedwongen moeten opvangen.
Op onze website, www.knuffelfarms.nl, kunt u
een lijst met verantwoorde projecten vinden.

