
GAIA is een dierenrechtenorganisatie
die opkomt tegen georganiseerd
dierenleed sinds 1992.

Strijden voor
wetten die dieren
beter beschermen
Overleg plegen
met bedrijven en
organisaties over
het maken van
diervriendelijke
keuzes
Mensen informeren

GAIA werkt op 3
verschillende fronten,
namelijk:

1.

2.

3. _ _ _ _         _ _ _        _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Geef een ander woord voor 'dierenleed'

R = M M = V -UR

P = M + P = Z

Los de rebus op en vind de slogan van GAIA

WAT IS DIERENLEED?

Dierenleed kan onder veel vormen voorkomen. Daarom is het
moeilijk er 1 definitie op te plakken. Over het algemeen
kunnen we dierenleed opsplitsen in 2 vormen:
dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. 

EDUCATIE

DIERENMISHANDELING

Een dier pijn doen, geen rekening
houden met de gezondheid of het
welzijn van het dier.

-een dier schoppen
-een dier werklaten doen waarvoor
het niet geschikt is
-... 

DIERENVERWAARLOZING

Geen nodige zorg geven aan een dier.

- geen eten of drinken
- geen verzorging wanneer het dier
ziek is
- het dier geen mogelijkheid geven tot
natuurlijk gedrag
-... 



Waarom goed zorgen voor dieren?Waarom goed zorgen voor dieren?Waarom goed zorgen voor dieren?

Wat maakt jullie gelukkig? 
Familie, vrienden, voetbal, enz?
Denk goed na en schrijf alles
wat jou gelukkig maakt in de

linkerkolom.
 

Doe daarna hetzelfde voor 
je huisdieren in de rechterkolom.

WAT MERK JE OP? 

Hieronder vind je de 9 noden van ALLE 

(gezelschaps)dieren. Kan jij ze alle 9 benoemen?

 

 
 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

ETHOLOGIE is de

gedragsstudie 
van dieren.

Heel wat wetenschappers

hebben ontdek
t wat jij en ik

al lang weten: 

dieren zijn slim en hebben

gevoelens. 

Net als wij!

 



Van paarden, over honden en katten, tot cavia's en konijnen:

alle dieren hebben diezelfde 9 noden. 

TOCH hebben die 9 behoeften bij elk dier een andere betekenis. 

Het voedsel van hamsters ziet er bijvoorbeeld helemaal anders uit dan dat van honden...

Vervolledig onderstaand schema voor elk afzonderlijk dier.  

Wat hebben konijnen, paarden en vissen nodig wat betreft: 

ETEN, SPEELGOED en VRIENDEN?



Het dierenasielHet dierenasielHet dierenasiel

SOM 3 TAKEN OPVAN WIM ALS VRIJWILLIGER 

WAT BETEKENT 
EEN DIER INSLAPEN? 

Welke redenen kunnen jullie
bedenken voor de overvolle

asielen? Kunnen wij iets doen 
om te helpen?

 

WAAROM WORDEN ER DIEREN
INGESLAPEN IN ASIELEN?

WAT IS EEN DIERENASIEL?



Wim heeft het over het feit dat veel dierenasielen het moeilijk hebben: ze moeten
gewoon té veel dieren opvangen. Daar zijn meerdere redenen voor. Mensen kunnen
bijvoorbeeld ziek worden, waardoor ze niet meer voor hun dier kunnen zorgen. Dat is
begrijpelijk. Toch zijn er vaak andere redenen: de baasjes geraken hun dier beu, of hebben
geen zin om te betalen voor opvang terwijl zij op reis gaan. 
Daarnaast moet het asiel ieder jaar ook enorm veel kittens opvangen in het asiel. 
Daar hebben we het straks over. Eerst nog even dit:

Heel wat mensen

kopen huisdier
en zonder

er goed bij na
 te denken.

Na een tijdje b
lijkt het

huisdier te ve
el 'werk' en

staan ze het dier af 
aan

het asiel of w
ordt het dier

gedumpt.

 

Maak hier een lijstje van 
zaken waarover je moet 
nadenken vooraleer je 
een gezelschapsdier in huis 
haalt.



Stel: bij jou thuis wonen 2 katten,
een mannetje en een vrouwtje.
Je wacht 4 jaar. Hoeveel 
nakomelingen zijn er ondertussen,
volgens jou (als je hen allemaal
kittens laat krijgen)? Teken ze
hieronder!



Bij katten is 1 + 1 = 6. En dit soms meer dan 
tweemaal per jaar. “De natuur haar gang laten gaan”, 
dat betekent dus dat één kat voor 36 nakomelingen 
zorgt in 16 maanden tijd.

Klaar voor het 
juiste antwoord?

 
Na 4 jaar kunnen er al 

10736
nakomelingen zijn.

(Je had ze dus nooit
allemaal kunnen tekenen)

 
 

Wat wordt er bedoeld 
met 1 + 1 = 6 ?

Vinden al die katten een goede thuis? 
Waar belandt het merendeel? 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder kittens in het asiel
terechtkomen? Tip: het is nu zelfs wettelijk verplicht! 

Wist je dat... kittens nooit te snel mogen
worden weggehaald bij de
moeder? Zo kunnen zeimmers veel sneller ziekworden!



BroodfokBroodfokBroodfok

Langharig, kortharig, platte snuit, hangoren, rechtopstaande oren, wit of liever bruin... In
sommige winkels kan je uit vrijwel alle hondenrassen een puppy kiezen. Ze kijken je
smachtend aan vanuit hun box. Als je besluit om er eentje te kopen, krijg je hem meestal
nog diezelfde dag mee. Maar heb je je nog nooit afgevraagd waar de ouders van die
schattige pups ergens zijn? Wel, achter de schermen van de kwekerij gaat het er minder
leuk aan toe: vuile kooien, steeds maar zwanger worden & weinig oog voor het welzijn
van de dieren.

De moederhonden vaak in Oost-Europa
leven, en ze gedumpt of gedood
worden eens ze niet meer zwanger
kunnen worden?
De hokken van de dieren in die landen
vaak enorm vuil zijn?
De jongen er veel te vroeg worden
weggehaald bij hun moeder & ze in
een donkere wagen naar ons land
worden vervoerd?
Broodfokkers vaak liegen over de
leeftijd van de dieren?
De jonge dieren vaak ziek zijn?

WIST JE DAT...

  

Broodfok is het idee dat er 
met de verkoop van dieren 
geld te verdienen valt… Veel geld. 

VAN WAAR KOMT DE TERM BROODFOK?



JE GAAT DE DIERENWINKEL BINNEN EN MAG
METEEN HET HUISDIER MEE NAAR HUIS
NEMEN

HERKEN JIJ EEN
BROODFOKKER?

Hieronder zullen we je enkele
situaties voorschotelen. Aan
jullie om te bepalen of het
hier gaat om een broodfokker
of niet.

JE VINDT EEN FACEBOOKPAGINA
WAAROP ER ALLEMAAL HONDEN & KATTEN VAN
EEN VERSCHILLEND RAS TE KOOP ZIJN

Omcirkel: broodfokker / geen broodfokker
Waarom?

Omcirkel: broodfokker / geen broodfokker
Waarom?

HONDEN TE KOOP

Australische Herder
€860 

 Berner Sennen
€1.230 

 Chihuahua
€790 

 Jack Russel Terrier
€910 

Turkse Herder
 

 Labrador Retriever
 



JE VRAAGT OF JE HET PASPOORT VAN HET DIER
AL MAG INKIJKEN, MAAR DAT 
KAN NIET. ZE ZULLEN JE HET PASPOORT GEVEN
NADAT JE HET DIER HEBT GEKOCHT.

Omcirkel: broodfokker / geen broodfokker
Waarom?

Omcirkel: broodfokker / geen broodfokker
Waarom?

DE FOKKER VAN JE DIER STELT JE 101 VRAGEN.
WIE BEN JE? WAAR WERK JE? HEB JE WEL EEN
TUIN? ...



WAAROM IS HET, VOLGENS JOU,
BELANGRIJK OM GEEN DIEREN
MEER TE KOPEN DIE AFKOMSTIG
ZIJN VAN BROODFOKPRAKTIJKEN?Wat kan jij doe

n?

Als je op zoek gaat naar

een viervoeter
, denk dan

eens aan de h
onden die

in dierenasiele
n zitten. Zij

zijn allemaal op zoek naar

een nieuwe, gelukkige,  t
huis. 

 

Speelt hij/zij  graag of is heteerder een rustige hond? Kan hij/zij het vinden metandere honden of is hij/zij lieverde koning in huis? Rent hij/zij katten achterna of
vind hij/zij ze niet zo boeiend?

Bovendien zullen ze je in hetdierenasiel al veel over de hondkunnen vertellen: 

 



DE LEGHENNENDE LEGHENNEN

Eieren zijn verwerkt in heel wat zaken die worden verkocht in 
de supermarkt. Denk even diep na: kan jij er 10 bedenken?

WAT IS EEN ANDER WOORD VOOR LEGHEN?

VAN WAAR KOMT DE UITSPRAAK
'MET DE KIPPEN OP STOK'?

Maar weinig mensen weten dit, 
maar kippen zijn eigenlijk vogels van de jungle! 

Hun wilde familie leeft nog steeds in vrijheid in de bossen van Azië!
Toch slapen kippen nog steeds erg graag in bomen.

Kan jij aanduiden uit welk werelddeel kippen oorspronkelijk komen?
 



PSSSST... Had je dit al opgemerkt? 
Er staat een code op ieder verkocht ei, zodat je kan
achterhalen in welke omstandigheden de kip haar leven
heeft doorgebracht. 

Vooral het eerste cijfer is daarbij belangrijk.
Hier lees je wat die code precies betekent!

0 BE TSE01
 
 

AAN DE SLAG!
HIERONDER VIND JE ENKELE CODES... KRUIS JIJ AAN HOE DE KIPPEN GELEEFD HEBBEN? NIET
SPIEKEN!

  

WIST JE DAT...
 

60% van de legkippen in België in
kooien worden gehouden? De
kippen beschikken er over 

750 cm2 (nauwelijks groter 
dan een blad papier in 

A4-formaat).
 
 

Hoe kan jij ervoor 
zorgen dat die kippen 

worden geholpen?

BEGINT DE CODE OP HET EI MET HET CIJFER 3?
De kippen leven opgesloten in kooien. Per kip is er een ruimte
van amper een A4-blad voorzien. De situatie voor de dieren is zo
slecht dat ze geregeld antibiotica moeten krijgen om ziektes te
voorkomen.

BEGINT DE CODE OP HET EI MET HET CIJFER 2?
De kippen leven niet in een kleine kooi maar in
grote loodsen. Ze kunnen echter nooit naar
buiten. De kippen hebben al net iets meer
plaats, maar nog steeds geen twee A4-blaadjes.

BEGINT DE CODE OP HET EI MET HET CIJFER 1?
De kippen leven in een grote stal, maar kunnen
overdag naar buiten! Hier is dus veel meer
ruimte, ongeveer 64 A4-blaadjes per kip.

BEGINT DE CODE OP HET EI MET HET CIJFER 0?
De nachtstal van de dieren is ruimer dan bij code 1. De dieren kunnen overdag naar buiten waar ze
de ruimte hebben van 64 A4-blaadjes per kip. Ze krijgen biologisch voedsel. Ook wordt er geen
antibiotica gebruikt, tenzij de dieren daadwerkelijk ziek zijn.

Deze kip ziet nooit natuurlijk zonlicht 
en mag nooit naar buiten. 
Ze heeft het minste plaats 

Deze kip mag overdag naar buiten, maar krijgt
hetzelfde voedsel als de meeste andere
kippen

Deze kip heeft een speciaal dieet waarbij ze
bijvoorbeeld enkel voedsel krijgt dat zo weinig
mogelijk bespoten werd.

Deze kip leeft niet in kooien, maar in 
gigantische stallen. De kippen hebben er niet
veel plaats.



Kan je dan ook de juiste cijfers bij de juiste soort kip plaatsen?
  __  Kooikip

  __  Biokip

  __  Kip met vrije uitloop

  __  Scharrelkip

Wat hebben kippen 
nodig om gelukkig te zijn?

OMCIRKEL:

Kippen zijn enorm slimme dieren!
Ze kunnen met elkaar praten

(natuurlijk niet in mensentaal), en
kunnen gemakkelijk dingen bijleren!

Onderzoekers hebben zelfs ontdekt
dat de dieren ZELFCONTROLE

hebben, wanner je hen een snoepje
aanbood, weigerden ze omdat ze

wisten dat ze zo kans maakten opiets lekkerder!

STOK

ANDERE KIPPEN

STOFBADEN

RUIMTE

BINNENHOK

BUITENREN

KIEZELTJES

KAUWSPEELTJES

NEST

HOL

AQUARIUM

STAL

WARMTELAMP

VALSE PLANTEN

DIERENARTS

VACHT BORSTELEN

STOFBADEN zijn erg belangr
ijk voor

kippen. Zo houden ze immers hun

veren proper e
n mooi. Daarnaast

zorgt zo'n bad ervoor
 dat de kip

zich kan ontdoe
n van parasiet

en

(zoals de kippen
luis). 

Zorg daarom voor een ondie
pe kuil

en een zanderige bodem
. De kippen

zullen je dankb
aar zijn! 



In deze bundel hebben we heel wat besproken: dierenrechtenorganisaties,
dierenasielen, sterilisatie, broodfok en de situatie van de leghennen.
Wat moet er volgens jou veranderen? Onderlijn dat woord.
Bespreek met de klas!

Maak hieronder een tekening of collage over wat jij allemaal hebt
bijgeleerd over dieren(welzijn). 

Deze bundel werd ontworpen door GAIA Educatie. 
 
 

Info gastlessen: gaiakids.be/nl
Contact: educatie@gaia.be

 


