
 

Werk mee aan de strijd tegen dierenmishandeling: 
Koop dierbewust! 
 
Let u wel op een diervriendelijke omgeving bij het kopen van een dier? Waaraan zijn betrouwbare 

verkooppunten te herkennen? Het is belangrijk dat u bij deze vragen stilstaat als u van plan bent een 

huisdier aan te schaffen. 
 
U wilt immers een gezond huisdier. En daarvoor is meer nodig dan een beetje voer en water. Uw dier 
moet opgroeien in een diervriendelijke omgeving. Met een diervriendelijke omgeving wordt een 
hygienische ruimte (kooi/hok) bedoeld. Uw dier moet op elk gewenst moment vers water kunnen 
drinken. 
 
Hoeveel petshops of fokkers houden zich hieraan? We zien vaak kleine kooien die zijn volgepropt met 
knaagdieren. Of een pauw in een minuscuul kooitje waarin het nauwelijks kan zitten.   
 
Over het algemeen gaan privé-fokkers (zij die thuis dieren kweken en verkopen) zorgvuldig met hun 
dieren om. Voor hen is het kweken meer een hobby dan een business. Petshops daarentegen, willen een 
grote omzet realiseren, ze willen zoveel mogelijk verkopen. Hiermee wordt niet gesteld dat alle petshops 
onzorgvuldig omgaan met hun dieren. Maar helaas moeten we constateren dat sommige petshops in 
Suriname zich schuldig maken aan dierenmishandeling.  
 
Waaraan herken je een slechte dierenverkoper? 

- als er verschillende soorten dieren in een hok/kooi verblijven 
- als de dieren geen voer of water tot hun beschikking hebben 
- als hokken /kooien in de zon staan 
- als de hokken/kooien smerig zijn 
- als er beschermde diersoorten worden verkocht 
- als er (teveel) dieren in ongeschikte of in een te kleine hok/kooi verblijven 
- als er bewust zieke dieren worden verkocht 
- als de ventilatie in de dierenverblijfruimte slecht is 
- als de producten, die in de winkel worden verkocht met stof bedekt zijn (dat is een teken dat er 

niet wordt gelet op mijten en op de vervaldata van producten) 
 
 
Dieren van zulke verkopers verkeren vaak in een slechte conditie, waardoor ze extra vatbaar zijn voor 
ziekten en dus sneller doodgaan. Een goede verkoper kan nauwkeurige informatie geven over de 
verzorging van dieren. Iemand die niets van dieren weet, maar ze wel verkoopt, is enkel en alleen 
geinteresseerd in de opbrengst. Dergelijke verkopers bekommeren zich niet om het welzijn van de 
dieren.  
 
Koop niet  uit medelijden 
Veel mensen raken in de verleiding om deze incorrect gekweekte en zielige dieren te kopen, met de 
gedachte dat ze deze dieren dan bevrijden. Doe dit nooit! Want juist door te kopen, houdt u deze 
dierenmishandeling in stand.  
 

Dierenvrienden, let op waar en bij wie u uw dier koopt! U wilt een gezond dier, waaraan u nog 

lang plezier kunt beleven. Koop daarom bij een betrouwbare kweker, verkoper of 
dierenspeciaalzaak/winkel die zelf ook om dieren geeft! 
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