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Interessant Nederland(s) Aanleren

Dierenbescherming

De Dierenbescherming zet zich 24/7 in 
voor dieren in nood. Dat doen zij met 
dierenambulances, dierenopvangcentra, 
inspecteurs en duizenden vrijwilligers. 

Stel, je ziet dat bijvoorbeeld een boer 
slecht zorgt voor zijn vee. De beesten 
zijn mager, hebben geen stal of 
lopen in een koude winter nog steeds 
buiten. Of jouw buurman zorgt niet 
goed voor zijn hond of kat. Dan kan 
jij de Dierenbescherming bellen. Een 
inspecteur van de Dierenbescherming 
gaat dan kijken. Soms met de politie. 
Ook controleert een inspecteur 
dierenwinkels, dierenpensions, fokkers 
en dierenhandelaren.

Dierenopvangcentrum 
(dierenasiel)

Elk jaar verliezen duizenden honden 
en katten hun huis. Ze verdwalen, of ze 
worden achtergelaten ergens op straat 
of in een bos. Of het baasje gaat dood en 
niemand van de familie wil voor de hond 
of de kat zorgen. Deze dieren worden 
opgevangen in een dierenasiel. Ze krijgen 
tijdelijk onderdak, medische hulp en 
eten. De vrijwilligers van het dierenasiel 
gaan op zoek naar een nieuw thuis.

Dierenambulance

Je kunt de dierenambulance bellen 
als je ziet dat een dier in nood is. 
Bijvoorbeeld een zwaan die vastzit 
in een visnet. Of een paard dat op de 
grond ligt en niet meer overeind kan 
komen. De dierenambulance rijdt 24 uur, 
elke dag. Het telefoonnummer van de 
dierenambulance is 144. 

De dierenambulance is afhankelijk 
van donaties. Als je lid wordt van 
de Dierenbescherming, wordt 
van jouw lidmaatschapsgeld de 
dierenambulance of het dierenasiel 
betaald. De vrijwilliger van de 
dierenambulance heeft een mbo-
opleiding. Hij kan eerste hulp verlenen 
aan gewonde dieren. Hij heeft een 
rijbewijs nodig. Hij kan de politie, de 
brandweer of de dierenarts assisteren. 

Vragen

• Is er in jouw land ook een dierendag?
• Doe jij iets aan dierendag?
•  Wat vind jij van dierenleed, dieren-

rechten en de jacht?

DierendagDierendag

Elk jaar op 4 oktober is het 
dierendag in Nederland. Veel 
mensen met een huisdier 
verwennen hun dier op deze 
dag met iets lekkers of iets leuks. 
Bijvoorbeeld een langere wandeling 
of een nieuw speeltje. Maar 
dierendag is eigenlijk bedoeld voor 
dieren die het moeilijk hebben. 
Dieren die niet goed behandeld zijn 
door hun bazen. Verwaarloosde en 
mishandelde dieren.

Geschiedenis

Dierenbeschermers vonden het in 
1929 (negentiennegenentwintig) 
nodig dat er een dag kwam waarop 
mensen aan dieren denken. Er is 
voor 4 oktober gekozen omdat dit 
de sterfdag was van Franciscus van 
Assisi. Franciscus van Assisi leefde 
in Frankrijk. Hij was rijk en gaf veel 
geld uit aan feesten en kleding. 
Maar toen kwam er een oorlog en 
Franciscus werd gevangengenomen. 
Na een paar jaar kwam hij vrij. Toen 
besloot hij te gaan zorgen voor de 
armen en voor de dieren. Hij wilde 
nooit meer rijk zijn en bedelde elke 
dag om voedsel. Zijn voedsel deelde 
hij weer met mensen die nog armer 
waren dan hij. Na zijn dood werd hij 
heilig verklaard door de katholieke 
kerk. 

Dierenrechten

Veel mensen vinden dat dieren net 
zoveel rechten hebben als mensen. 
Ze willen dat alle dieren vrij zijn en 
niet gedood mogen worden voor de 
jacht, voedsel of kleding. 

Thema Dierendag



Interessant Nederland(s) Aanleren

© Ina Roestenberg

Moeilijke woorden
•  Verwennen: iets extra’s doen voor 

iemand of voor een dier. Voorbeeld: 
de hond krijgt drie keer per dag zijn 
eten, maar op dierendag krijgt hij 
ook nog een groot bot van de slager. 
Dat is een verwennerij. Je geeft hem 
iets extra’s.

•  Verwaarlozen: Als je niet goed 
zorgt voor een ander, je dier of voor 
jezelf, dan verwaarloos je die ander 
of jezelf. Je moet je hond drie keer 
per dag uitlaten (= wandelen buiten). 
Als je dat maar één keer doet of de 
hond alleen in de tuin uitlaat, dan 
verwaarloos je je hond. Als je zelf 
niet meer gaat douchen, of je eet 
nog maar één keer op een dag, dan 
verwaarloos je jezelf. 

•  Heilig verklaard: Wanneer vroeger 
iemand heel veel goede dingen deed 
voor andere mensen of dieren, dan 
werd deze persoon soms na zijn 
dood door de kerk heilig verklaard. 
Voorbeeld: Sint-Nicolaas (= 
Sinterklaas) is heilig verklaard. Er is 
er een dag dat wij aan Sint-Nicolaas 
denken: 5 december. En 4 oktober, 
dierendag, is de dag van Franciscus 
van Assisi.

•  24/7: twenty four seven. Dit 
betekent: elk moment van de dag, 
elke dag. 24 = een dag en nacht, 7 = 
een week.

•  In nood zijn: Je bent in nood als je 
problemen hebt. Een dier of mens in 
nood heeft hulp nodig van een ander. 

•  De inspecteur: iemand die 
controleert of de regels worden 
nageleefd

•  Vee: dieren die op het land leven, 
zoals koeien, paarden en varkens. Ze 
worden door de boer gehouden voor 
bijvoorbeeld wol, melk of vlees. 

•  De stal: het ‘huis’ van een koe, 
paard, geit, ezel, varken… Een stal 

staat meestal naast een boerderij.
•  Tijdelijk: iets wat maar kort duurt, 

niet voor altijd. Voorbeeld: een hond 
woont tijdelijk in een asiel. Hij woont 
misschien een paar weken in het 
asiel en dan gaat hij naar een nieuw 
huis.

•  Het onderdak: een huis, een 
tent, een caravan, een tehuis, een 
toevluchtsoord, een onderkomen, 
een plek waar je (tijdelijk) woont

• Thuis: Waar je woont, dat is je thuis. 
•  De donatie: vrijwillig geld geven 

aan een organisatie omdat je 
vindt dat ze goed werk doen. Veel 
Nederlanders geven geld aan zo’n 
‘goed doel’. Je kan bijvoorbeeld 
lid zijn van de Dierenbescherming, 
Natuurmonumenten, het Zuid-
Hollands Landschap, Unicef, 
Vluchtelingenwerk, de Hartstichting. 
Er zijn ongeveer 250.000 goede 
doelen in Nederland.

•  Het lidmaatschapsgeld: het geld 
dat je betaalt om ergens lid van te 
zijn, bijvoorbeeld van een goed doel. 
Je betaalt ook lidmaatschapsgeld 
als je lid bent van een vereniging. 
Zoals de voetbalvereniging, de 
zwemclub, de bibliotheek en nog 
veel meer. Er zijn ongeveer 28.000 
sportverenigingen in Nederland.

•  Eerste hulp verlenen: Als een 
mens of dier in nood is, kan een 
hulpverlener (iemand die op een 
ambulance werkt) of iemand 
die EHBO of BHV heeft gedaan, 
de persoon of het dier helpen. 
Met hartmassage of mond-op-
mondbeademing kan je iemand 
anders of een dier redden.

 -  EHBO: eerste hulp bij 
ongelukken. Je kan een cursus 
doen om te leren wat je moet 
doen bij een ongeluk van een 
mens of dier. 

 -  BHV: bedrijfshulpverlening. 
Dit is EHBO op het werk, in een 
bedrijf. Sinds 1994 moeten in 
elke organisatie in Nederland 
werknemers zijn die EHBO 
kunnen (BHV’ers). Ook hier zijn 
cursussen voor. Deze cursussen 
moet je elk jaar herhalen om 
BHV’er te blijven.
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