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Nytt namn, samma fokus
Fler resebyråer blir djurvänliga
En dag i katastrofteamet

Andernas
alpackor
räddas
från kylan
Vi hette tidigare WSPA
(World Society for the
Protection of Animals)

Nytt namn
men samma
fokus
Under sommaren har vi bytt namn – från WSPA till
World Animal Protection. Namnbytet har fått stort
genomslag och uppskattas av många. Det förtydligar
att vi heter det vi gör – skyddar världens djur.
Men uppdraget och passionen är densamma.
Vårt arbete för björnarna fortsätter med ökad intensitet. På bilden
är Christa, som är en av invånarna på natursköna reservatet i
rumänska Zarnesti. Reservatet drivs av den lokala organisationen
AMP (Asociatia Milioane De Prieteni).
Där kan besökare nu komma närmare de boende på reservatet.
Detta tack vare en unik tunnel och en “björngrotta” i glas, som
finansierats av en privatperson.
- Tunneln löper 30 meter under jorden och besökare kommer
upp i en kupol precis bredvid en bassäng, där de kan se
björnarna plaska och leka. Det är en underbar möjlighet för
besökarna att observera och lära mer om björnars beteende,
säger vår björnexpert Victor Watkins.
Reservatet lockar redan nu runt 2 000 besökare varje månad
under sommaren. Man arbetar med en stark pedagogisk
inriktning för besökarna.
- AMP vill vara säkra på att Rumäniens vilda björnar kommer att
skyddas och uppskattas och aldrig behöva genomlida samma
elände som reservatets 78 invånare, förklarar Victor.
Det är ni, våra gåvogivare, som tillsammans med AMP har gjort
arbetet med att bygga reservatet och rädda björnarna möjligt.
Det har funnits i åtta år och fick en nyöppning i våras efter att den
tredje och sista tillbyggnaden blev klar. Nu återstår bara åtta
inspärrade björnar att rädda i Rumänien.
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Välkommen

Även djur behöver
hjälp i katastrofer
När jag hör rapporter om nya katastrofer tänker jag alltid
tillbaka på den fruktansvärda tsunamin i Thailand. Jag var inte
själv där, men tre nära vänner var det. Mamma och dotter, som
mirakulöst räddades undan flodvågorna, trots att de befann sig
nere på stranden. Pojkvännen till en person som jag känt hela
mitt liv. Han tillhörde dem som inte klarade sig. Även om jag
inte var där så har jag på nära håll upplevt smärtan, både från
de som drabbades på plats och från den som drabbades men
som inte själv var där.
I Sverige får jag ibland frågan hur World Animal Protection
kan åka till katastrofområden och hjälpa djur, när samtidigt så
många människor har drabbats. Jag kan förstå frågan. I svåra
lägen är det lätt hänt att sätta saker mot varandra. Men står
djur mot människor? Nej, är mitt bestämda svar. Jag är enormt
tacksam över att allt fler inser detta. Det är bra för oss, men
framför allt för alla de människor och djur som drabbas av
katastroferna.
Det finns en berättelse om att en av hjälporganisationerna
satte upp tält för att de människor som drabbats skulle ha
någonstans att bo, om än tillfälligt. När organisationen kom
tillbaka visade det sig att människorna fortfarande bodde
utanför tälten. I tälten hade de sina djur, eftersom dessa
var en förutsättning för att människorna skulle kunna bygga
upp sina liv igen.
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Mellan organisationer som arbetar i katastrofområden råder
en samsyn om att det behövs insatser både för människor och
djur. Det som en katastrof raserar måste byggas upp på nytt,
gärna på ett sätt som gör att man står bättre rustad mot nya
katastrofer. I den ekvationen hittar vi djuren – och behovet av
att djurens välfärd är god.
Ett annat område där det finns problem med djurvälfärd är inom
underhållningen. Djur är en viktig del av många människors
resor - men hur mår djuren? Den frågan lyfter vi i en global
kampanj under hösten.
Avslutningsvis vill jag säga några ord om vår namnändring.
Vi har fått mycket positivt gensvar kring vårt nya namn. Det
känns enormt glädjande. Namnändringen har redan skapat
nya förutsättningar för oss. Jag vill också tacka er alla för era
enormt viktiga insatser. I den här tidningen lyfter vi fram några
av alla er här i Sverige, som är med och bidrar till vårt arbete.
Utan er skulle det inte vara möjligt!

Roger Pettersson
Generalsekreterare,
World Animal Protection Sverige

Kontakt World Animal Protection
Om du vill ha tidningen sänd till annan adress eller
få den via e-post, kontakta oss på nedanstående
adress eller mailadress:
Kontakt: World Animal Protection
Box 22536, 104 22 Stockholm

08		Djurvänlig turism
10		En dag i livet för Scott Cantin

Telefon: 08-617 79 70

12		Stöd till vårt arbete
E-post: info@worldanimalprotection.se
worldanimalprotection.se
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Nyheter

På väg mot bättre hundliv i Rumänien
Vårt arbete mot en långsiktig
lösning för Rumäniens alla gatuhundar fortsätter. Vi har som enda
djurskyddsorganisation lyckats
inleda ett samarbete med landets
myndigheter och hjälper dem nu
med att ta fram en handlingsplan
för att kunna hjälpa hundarna.
Rumänien har ett stort antal gatuhundar
som far väldigt illa på härbärgen eller på
gatan där de ofta fångas in och avlivas.
Att avliva hundarna är dock ingen lösning
på problemet – vi vill se en human strategi
där man även prioriterar att minska
hundarnas lidande. Vi samarbetar med
lokala organisationer och sponsrar en
mobil veterinärklinik som åker runt i
behövande områden. I den finns ett team
som vaccinerar och steriliserar hundar.

Vår samarbetspartner Nestlé
förbättrar kraven
på djurskydd
Ett viktigt steg för miljoner djur!
I år har vi skrivit på ett globalt
samarbetsavtal med Nestlé, ett av
världens ledande varumärken inom
livsmedel. Avtalet ska öka företagets
kunskap om djurskydd som en avgörande del av deras strategi för
ansvarsfullt företagande.
Som främsta samarbetspartner för
Nestlés arbete med djurvälfärd har vi sett
till att deras nya standarder, riktlinjer och
metoder håller hög djurvälfärd. Hur väl
leverantörerna kommer att följa de nya
reglerna kommer att granskas av SGS
som specialiserat sig på den här typen
av uppföljning. World Animal Protection
kommer att övervaka SGS arbete.
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Hur ställer sig din kandidat
till frågor om djurens välfärd?
Den frågan ville Sveriges tre
största djurskyddsorganisationer
ha svar på inför valet till Europaparlamentet. World Animal
Protection Sverige, Djurens Rätt
och Djurskyddet Sverige ordnade
därför en paneldiskussion om
djurskydd.
  
Djurskydd är en viktig fråga för EU:s
invånare och djuren i Sverige påverkas
i stor utsträckning av det som händer

Foto: Mia Wallerud

i Europa. Det är ett eftersatt område där
flera djurslag helt saknar skydd i EUlagstiftningen. Därför ordnade dessa tre
organisationer som alla för djurens talan
en debatt en vecka inför EU-valet. Den
hölls i Kungsträdgården i Stockholm i maj.
- Det blev en givande och välbesökt
diskussion med kandidaterna i en fråga
som engagerar många väljare, säger vår
generalsekreterare Roger Pettersson, som
höll i debatten tillsammans med Djurens
Rätts internationellt ansvariga Cecilia Mille.

Insamling

Palestinas åsnor
får hjälp av mobila
kliniker och lokala
samordnare
Arbetsdjuren sliter hårt men ägarna ägnar dem sällan
någon omsorg. Vår mobila veterinärklinik åker sedan
i januari i år till sju nya platser på Västbanken för
att hjälpa åsnor, mulor och hästar. Vi utbildar också
ägarna i hur man tar bättre hand som sina djur.
Hittills har Dr Yousef Mosallam, veterinär på vår
samarbetsorganisation Palestine Wildlife Society (PWLS),
behandlat över 200 lidande djur med problem som
andningssvårigheter, infektioner, trycksår och parasiter.
Samtidigt har vårt utbildningsprogram för ortens samordnare,
alltså lokala assistenter med viss veterinärkunskap, kommit långt.
– Kliniken är livsviktig för verklig nöd och veterinärvård men
det är samordnarna som verkligen gör skillnad varje dag
för att människor ska behandla sina djur bättre, förklarar vår
Mellanösternchef Ali Findlay.
– IVi har verkat i 12 samhällen är sedan 2009. Dkär är skador
orsakade av nosband av metall och dåligt sittande utrustning
historia. Samordnarna har gjort ett så bra förebyggande arbete
att Dr Yousef knappast behöver komma på besök. Vi är säkra
på att det snart även kommer att gälla på de nya platserna.

En nyligen
vaccinerad hund
på Filippinerna.

Hon räddar liv
på Filippinerna
Över hela världen har vi veterinärer som älskar djur
och en del av dem arbetar med våra projekt för
massvaccinering. Dr Rosebelle Gamal är fältveterinär
och samarbetar med Global Alliance for Rabies
Control (GARC). Under de senaste sju månaderna
har hon arbetat med rabiesbekämpning i den livliga
staden Marikina och regionen Cainta på Filippinerna.
Rosebelle och de lokala teamen vaccinerar för närvarande
runt 100-200 hundar om dagen. De blev klara med denna
vaccinationsrunda lagom till Internationella rabiesdagen den
28 september. Sedan vi startade vårt projekt på Filippinerna
i september 2012 har över 40 000 hundar vaccinerats.

Vaccination gör skillnad
Rosebelles arbete är en viktig del av vårt uppdrag i landet
för att få slut på den grymma avlivningen av hundar. Under
Internationella rabiesdagen i år har hon engagerat sig i
rabiesbekämpning och ansvarsfullt djurägande genom olika
aktiviteter i Marikina och Cainta. Hon har bland annat gjort
ljudreklam i radion, haft skolprojekt som omvandlar skräp till
konst med temat “Tillsammans mot rabies”, en hundutställning
och tävling om bästa rabieshantering i de olika samhällena.
– Vad jag gillar mest med mitt jobb är att jag bidrar med
kunskaper i samhället som förhoppningsvis kommer att ändra
människors syn på husdjur och rabies. Vad jag älskar mest med
undervisning är att barn är så läraktiga och ivriga att få veta
mer. Att undervisa dem om rabies är mycket viktigt eftersom de
är den grupp som är mest utsatt, säger hon.
Rosebelle hyser gott hopp om att vårt gemensamma projekt
med GARC kommer att bidra till en ljusare framtid för både
människorna och hundarna i hennes hemland.
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Djur i katastrofer

Bolivias
alpackor
räddade
från att
frysa ihjäl
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Alpackor på Anderna i Bolivia
kommer att ha större chans att
överleva i år. Detta genom ett arbete
i regionen som påbörjades förra året.
Vi fick fram både hopp och praktisk
hjälp till djur och människor i denna
fattiga region och arbetar nu med
dem för att förbereda inför framtiden.

Hårda förhållanden
När vi anlände till Pelechucho i september förra året riskerade
20 000 alpackor att dö av det extrema vädret som drabbat
området sedan 2012. Temperaturer under 25 minusgrader var
för kallt till och med för getterna. Med kombinationen svåra
snöstormar, köldknäppar och torka hade betesmarken förstörts
för andra året i rad. Ullproduktionen låg nere eftersom många av
djuren var allvarligt försvagade och några honalpackor förlorade
sina foster eftersom kroppen befann sig i djup stress. Regeringen
utlyste nödtillstånd.

Desperat situation
Alpackornas ägare, Aymara, som är Andernas ursprungsbefolkning, blev djupt deprimerade över att inte kunna hjälpa
sina svaga och lidande djur. Alpackor är själva grunden i den
traditionella Aymara-ekonomin - familjer håller djuren främst för
deras ull. “Vi är ett med alpackan, liksom den är ett med oss,”
som en av byns ledare säger till oss. Han förklarade att han
hade bestämt sig för att fortsätta sitt traditionella levnadssätt
och vill inte bli en del av gruvindustrin som håller på att förstöra
denna vackra trakt.

Nödhjälp
Vi kunde agera snabbt för att hjälpa. Vårt team, som leddes av
Dr Sergio Vasquez, försåg området med 2 000 tjugokilossäckar
med nödfoder, 2 000 förpackningar med mineraltillskott och
veterinärbehandling för över 30 000 djur. Vi samarbetade
med lokala representanter från FAO (FN:s livsmedelsorgan) och
Bolivias jordbruksdepartement för att se till att allt leverades rätt
och effektivt genom lokala ledare.

Söker skydd
I århundraden har Aymarafolket skyddat sina alpackor med
enkla skjul. Men de räcker inte längre till för att skydda deras
djur från ett klimat som blivit så extremt som nu. Familjerna brukar
hålla runt 100 alpackor var och är helt beroende av dem för sin
överlevnad. Vi beslutade att hjälpa dem att bygga vindskydd
som klarar även extremt väder och undervisa i grundläggande
veterinärvård.

Byggherrar
Vi bygger sammanlagt 70 vindskydd med tak. De är byggda av
stockar, stenar, lera och tegel från trakten samt halm som man
var tvungen att få fram utifrån. Dessa skydd är avgörande för att
kunna skydda djuren från extremt väder. Helt klara blir skydden
i början av nästa år och slår det väl ut kommer den bolivianska
regeringen att bygga likadana i andra områden.

Hjälp med vatten
Trots att det ser ut som om det är massor av vatten i de snöiga
bergen är det en bristvara hos Aymara. Människor behöver ofta
bära det flera kilometer; till sig själva, sina alpackor och för att
bevattna jorden. Vi har även grävt enkla brunnar som når ett par
meter ner till vattnet nedanför marken. För att få upp vattnet har vi
Försett byborna med enkla pumpa med enk och lärt ut hur de ska
användas. Nu är Aymarafolket berett att skydda sina djur från mer
lidande inför vintern som kommer.
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Vilda djur

Djurvänlig turism

Lotus och Albatros blir
djurvänliga researrangörer!
De vilda djuren som tas från naturen
och plågas för att underhålla turister
uppmärksammas allt mer. Nu tackar vi
resebyråerna Albatros och Lotus som inför
djurvänligt resande! Lotus Travel är den
första svenska researrangör med resor till
Asien som specialitet, som efter samarbete
med oss anpassat sitt utbud för att se till att
de aktiviteter och utflykter som de erbjuder
inte sker på djurens bekostnad.
Deras driftschef Linda Svensson säger:

- Vi har för länge sedan tagit beslutet
att inte inkludera djurparker i våra
resor. Men nu när vi fått mer kunskap
om exempelvis elefantridning och vad
djuren faktiskt utsätts för, känns det helt
naturligt att ta bort det från våra resor
samt ta ytterligare ett steg och införa
en djurskyddspolicy. Detsamma gäller
Albatros, som är ett från början danskt
reseföretag som nu även finns i Sverige,
Norge och Finland.

Djurvänlig turism
på TUR-mässan
Arbetet för djurvänlig turism fick en rivstart
i år genom att vi deltog på Nordens
största turistmässa, TUR2014 i Göteborg.
Vi hade en monter under hela mässan
där vi och volontärer stod. Vi lottade
även ut ryggsäckar från Fjällräven. Under
ett seminarium tillsammans med ”Fråga
Doktorns” Suzanne Axell diskuterade vi
vikten av djurvänlig turism och den roll som
både resenärer och reseföretagen spelar.
Vi presenterade även våra siffor om hur
svenskar och skandinaver ser på vilda djur
som används i turismbranschen.

Global satsning mot vilda djur i underhållning
På Djurens dag 4 oktober inleddes
vår globala kampanj för att stoppa
lidandet för vilda djur som används i
underhållning. Den går i första hand ut
på att utbilda människor som söker efter
information på nätet. Genom att se till
att vår informationsfilm hamnar överst i
sökningarna vill vi upplysa om den dolda
sanningen bakom djurunderhållning
– innan människor bokar sin resa.
Med buller och bång släpptes även
en ny rapport om hur djuren lider i
underhållningsbranschen. Fokus ligger
på elefanter, tigrar, lejon, delfiner och
makaker: de djur som är mest utsatta.
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Detta är ett globalt problem och
framöver kommer alla våra kontor
samarbeta för att se till att vilda djur
får stanna i det vilda. Det har också
gjorts en global enkätundersökning om
människors syn på djur i underhållning.
I Sverige bekräftades det vi redan
kände till, nämligen att en klar majoritet
(88 %) av de som svarade anser att
reseföretag ska undvika att marknadsföra aktiviteter som innebär lidande för
djuren. Genom att göra om den under
kommande år vill vi visa hur synen
på hur man ska uppleva vilda djur
kan ändras.

Vilda djur

Elefanternas dag
uppmärksammad
i hela världen

Att elefantridning är djurplågeri
var en nyhet för många. Det
visar uppmärksamheten som vår
debattartikel om elefantridning fick
efter publicering i Aftonbladets
nätupplaga. Den fick över 10 000
rekommendationer av läsarna.
Bland annat skrev vår kampanjansvariga och sakkunniga
Elisabeth Tjärnström: ”Vi svenskar tycker om att resa och
dessutom tycker många av oss om djur. Inte sällan förenas
dessa intressen. En av de mest populära aktiviteterna
utomlands är elefantridning – till synes harmlöst, men faktum
är att dessa imponerande djur plågas något oerhört i
turistindustrin. Idag på Elefanternas dag vill vi att svenskar
genomskådar bluffen och inser vad de bidrar till genom att
sätta sig på elefantryggen.”

Världens första 3D-kampanj
På en av världens största flygplatser, Schiphol utanför
Amsterdam, uppmärksammades Elefanternas dag med
världens första 3D-kampanj. För varje person som skrev
under på att aldrig mer rida på elefanter trycktes en plastdel
ut till elefanten med en 3D-skrivare. Resultatet syns här.
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Djur i katastrofer
Scott Cantin rapporterar från fältet

En dag i livet för
Scott Cantin i
katastrofteamet
Livet står aldrig stilla för Scott Cantin,
kommunikationschef i katastrofhanteringsteamet.
Han måste vara beredd att resa när som helst utan
förvarning om en naturkatastrof inträffar i Asien och
Stillahavsområdet. Hans uppgift är att berätta för
omvärlden hur vårt arbete räddar djur i kris och hur
vi kan förbereda oss för att skydda boskap och
våra husdjur när katastrofen inträffar. Här berättar
han om en dag i sitt liv.

3.15 (på natten) Yogyakarta, Indonesien
– dags att resa iväg med Asti och
Radius, två volontärer från organisationen
Profauna, en av våra indonesiska
samarbetsorganisationer. Vi är på väg
till orten Sleman, som ligger i skuggan
av berget Merapi. Merapi fick ett utbrott
hösten 2010 som var ett av de mest
dödsbringande vulkanutbrotten i modern
historia. Vårt katastrofteam evakuerade
och behandlade runt 7 000 djur och gav
samtidigt deras ägare framtidstro.
Idag gör jag en film för våra supportrar
som visar hur vårt arbete har gjort en
otrolig skillnad både för djur och människor. Denna film blir en av flera på plats
från tidigare katastrofdrabbade platser.
4.30 Efter att ha kört igenom dimmiga
stadsgator och kolsvarta landsvägar når
vi det uråldriga templet Borobodur. Jag
filmar soluppgången över vulkanen. Utsikten
tar andan ur mig. Det är en utmärkt plats
att visa hur nära jordbruket och vulkanen är
varandra. Efter en kvarts filmning kör vi iväg
för att möta bönder och djur som vi hjälpte
för fyra år sedan.
5.30 I detta område dödades många
kor av gas och brändes levande av stenar
som kom ut ur vulkanen. Det finns fortfarande
massor av bevis på vulkanens utbrott stenblock stora som hus skräpar ner och
övergivna byar och brända palmer visar
Merapis dödliga kraft.
7.00 Vi åker in i en liten by och hittar
dess ledare. Asti översätter vad jag säger.
Jag förklarar vilka vi är och varför vi är
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Djur i katastrofer
Bonden Sunyoto och hans unga ko

här. Genast tackar byns ledare oss och
förklarar att korna är livsnerven för den
lokala ekonomin. Han säger att de flesta
hushåll i området har åtminstone en ko
- vilket visar att utan vår insats för fyra år
sedan hade lidandet för de drabbade
i området varit mycket större. Han visar
vägen till familjer som då fick vår hjälp.
8.00 Bonden Yamto Sumarno berättar
att när vulkanen fick ett utbrott sprang
han genast iväg och lyckades rädda två
av sina kor men de övriga tre dog. Han
berättar att de flesta korna i byn dödades.
Precis som många andra bönder jag träffar
förklarar Yamto att korna är livsviktiga för
att han ska ha en inkomst. De betalar för
barnens utbildning, hans hem och allt vad
familjen behöver i det dagliga livet.
- Jag mådde så dåligt efter utbrottet.
Allt var förstört och vi hade bara aska
och stenar kvar. Evakueringen av
boskap var mycket viktig eftersom det
är korna som överlevde som nu betalar
för våra barns skolgång.
10.00 En annan bonde, Dalrisi, berättar hur
utbrottet dödade fem i hennes släkt, tre kor
och förstörde delar av hennes hus. När hon
visar oss sina tre överlevande kor klappar
hon dem och pekar på deras taggiga
öron. De skadades av brinnande föremål
som regnade från himlen och träffade dem.
Hon berättar att deras hud som nu läkt var
täckt med blåsor.
11.45 Jag träffar Sugi Winarsih, en av de
regeringsanställda veterinärerna som vi
samarbetade med 2010. Sugi behandlade

tillsammans med vårt team hundratals sjuka
och skadade kor. Hon berättar hur nära
det var att de översköljts av lava. Tack
vare att deras radio varnade dem för ett
utbrott lyckades de vända bilen och sätta
sig i säkerhet med bara några sekunder till
godo. Trots sådana uppskakande minnen
vill Sugi gärna berätta sin favorithistoria dagen då hon hjälpte en kalv att födas i ett
av evakueringslägren.
- Det var en av de vackraste saker som
någonsin hänt mig - och det hände mitt
i en katastrof, säger hon och ler mjukt.
Hon förklarar att detta nya liv stärkte
hennes övertygelse om att arbeta med
samhällen och regeringen för att de skulle
lära av katastrofen 2010.
13.15 Vårt sista stopp för idag. Vi möter
Sunyoto och hans vackra, svartvita tvååriga
ko. Hon får oss alla att le eftersom hon
är så pigg, låter mycket och nafsar efter
honom eftersom hon så gärna vill ha mat.
Sunyoto förklarar att trots att 95 procent av
lokalbefolkningen är beroende av kor för
sin försörjning handlar deras förlust efter

Merapi mer än om ekonomi. Lidandet och
döden krossade deras hjärtan eftersom
de älskar sina djur så mycket. Sedan har
han en underbar överraskning åt oss.
Han berättar att kon bredvíd honom
är kalven till en av de kor som föddes i
evakueringslägret - till och med kalven
som Sugi förlöste! Jag är så glad över
att se att detta nya liv blev möjligt.
15.30 Tillbaka på hotellet skriver vi ner
och översätter intervjuerna. När vi är klara
är vi helt slut men det återstår fortfarande
arbete för mig. Jag går igenom bilderna,
filmerna och dagens berättelser. Först halv
sju kan jag börja ladda utrustningen inför
morgondagen.
19.15 När jag äter middag på rummet
tänker jag på dagens händelser.
Som en del av världens enda team
med heltidsanställda och hängivna
katastrofhjälpsarbetare för djur är jag
stolt över mitt arbete. Och jag är så
tacksam över alla gåvogivare som
hjälper oss att finnas där för djuren när
de behöver oss som mest.

Bonden Dalrisi och hennes kor som överlevde vulkanutbrottet

Avsändare
World Animal Protection
Box 225 36
104 22 Stockholm
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Stöd till vårt arbete

Willy och Berit

Heymans
Djurskyddsstiftelse

Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse
skänker 40 000 kr till vårt arbete
Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse stödjer ideella
organisationer eller enskilda personer som hjälper djur:
Omhändertar utsatta djur, verkar för att förbättra deras livsvillkor,
driver opinionsbildning för förbättrade djurskyddslagar, forskar för
att ge djur ett bättre liv eller stödjer forskning som är inriktad på
att ersätta djurförsök med alternativa metoder.

världen bättre för djur, säger World Animal Protection Sveriges
generalsekreterare Roger Pettersson.
Willy Heyman, stiftelsens grundare, säger:

Nu har stiftelsen beslutat att skänka 40 000 kr till World Animal
Protections arbete:

- Vi har sett att World Animal Protection gör ett stort arbete för
att hjälpa djur och i samma anda som stiftelsen. Därför är vi
övertygade om att pengarna kommer till god nytta. Vi tar dock
gärna emot ansökningar från andra föreningar och enskilda,
som gör insatser för djur.

- Vi är mycket tacksamma över denna generösa gåva från
stiftelsen. Den är ett viktigt bidrag till i vårt arbete för att göra

Läs mer om stiftelsen på www.heymans.se eller kontakta
dem på info@heymans.se

Vi knackar dörr för att bli fler
Har du fått besök av personer som informerar om
World Animal Protection och frågar om du vill vara med oss
och göra världen bättre för djur genom att bli månadsgivare?
Har du kanske blivit Animal Protector efter att de hälsat på? Bra
beslut! Sedan en tid tillbaka samarbetar vi med företaget Appco
Group för att sprida informationen om att vi finns och vad vi gör.

om vårt arbete är väldigt viktigt, både för att tala om att vi finns
och för att få människor medvetna om hur många djur har det.
Förhoppningen är att vi ska bli ännu fler som vill göra världen
bättre för djur. Vi är stolta över dessa unga människor som gör
en stor insats för att nå ut med information om vårt arbete, säger
vår insamlingsansvariga Yrsa Sturesdotter.

- Vår organisation är ännu inte tillräckligt känd för den breda
allmänheten. Att möta människor öga mot öga och berätta

Hittills har vi i huvudsak besökt trakterna kring Stockholm men
utökade i höst med Göteborg.

Julklapp till djuren
Har du företag och vill ge årets julgåva till djuren?
Kontakta oss senast den 25 november så kan du få julkort med ditt
företags logotyp att lämna till kunder, samarbetspartners och anställda.
Är du privatperson kan du ge en gåva till djuren som julklapp och få ett
gåvobevis att lämna över.
Maila insamling@worldanimalprotection.se för mer info.

