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Activiteiten Dierbewustleven 2015 
 
 
Januari 

 Lancering Boni-campagne i.s.m. partnerorganisaties: aangetekende oproep aan Boni om 
‘spetterende samenwerking’ met Dolfinarium te staken. Opzetten mailactie die uiteindelijk 
zal leiden tot meer dan 1.000 verzonden e-mails van bezorgde burgers aan Boni. 

 
 
Februari 

 Start ballonnenexperiment. Lancering website: www.ballonnenexperiment.nl 

 Valentijnsactie voor de deur van Dolfinarium Harderwijk i.s.m. partnerorganisaties 

 Valentijns-winactie op social media i.s.m. Veggie4u ter promotie van plantaardige voeding 

 Social media win-actie cursus kattengedrag i.s.m. Tinley ter bevordering van verantwoord 
huisdierbezit 

 Schuilhuizenproject Animal Rescue Kefalonia: bouw 5e en 6e schuilhuis afgerond 
 
 
Maart 

 Voorlichtings-/flyeractie voor de deur van Dolfinarium Harderwijk i.s.m. partnerorganisaties 

 Schuilhuizenproject Animal Rescue Kefalonia: bouw 7e schuilhuis afgerond 
 
 
April 

 Voorlichtingsbrief aan 100+ oranjeverenigingen n.a.v. geplande ballonoplatingen. Een aantal 
organisaties geeft te kennen van de ballonoplating af te zien of bevestigt input mee te bij de 
evaluatie en voor volgend jaar alternatieven in overweging te nemen 

 Schuilhuizenproject Animal Rescue Kefalonia: bouw 8e schuilhuis afgerond 

 Social media oproep: mailactie Perrysburg High in de USA i.v.m. opeten levende goudvissen 
als half time activiteit tijdens sportwedstrijden.  

 Lancering KRO-campagne i.s.m. partnerorganisaties: aangetekende oproep aan KRO om hun 
ledendag niet te houden in Dolfinarium Harderwijk, maar te kiezen voor een diervriendelijke 
invulling. Mailactie opgezet waaraan uiteindelijk circa 1.000 mensen deelnemen.  

 
 
Mei 

 Brief aan de Majesteit: oproep signaal af te geven geen ballonnen meer op te laten ter ere 
van diens verjaardig tijdens koningsdagfestiviteiten 

 Dierbewustleven daagt organisatie Kallemooi uit om te puzzelen naar een diervriendelijk 
alternatief: toesturen brief met oproep en hanenpuzzel, aandacht in diverse media 

 Schuilhuizenproject Animal Rescue Kefalonia: bouw 9e schuilhuis afgerond 

 Voorlichtings-/flyeractie bij Dolfinarium Harderwijk i.s.m. partnerorganisaties 

 Protestacties ‘Laat de ganzen niet stikken’ in Lelystad voor bedrijf Duke Fauna Beheer 
evenals in Den Haag voor de deur van de Tweede Kamer  i.s.m. partnerorganisaties 

 Flyeracties voor de deur van het Dolfinarium i.v.m. ledendagen NCRV en KRO aldaar (zie 
april) i.s.m. partnerorganisaties. 
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Juni 

 Voorlichtings-/flyeractie bij Dolfinarium Harderwijk i.s.m. partnerorganisaties 
 
 
Juli 

 Statiegeldbonnen-inzamelactie voor konijnen- en knaagdierenopvang Het Knaaghof 

 Voorlichtings-/flyeractie bij Dolfinarium Harderwijk i.s.m. partnerorganisaties 

 Lancering Bolletje-campagne i.s.m. partnerorganisaties: aangetekende oproep aan Bolletje 
om hun actie ‘Dromen met dolfijnen’ om te zetten naar een diervriendelijk alternatief. 
Mailactie opgezet waaraan uiteindelijk circa 1.000 mensen deelnemen.  

 Aangifte dierenmishandeling en verboden gebruik van vangkraal bij ganzenvergassingen in 
Noord-Holland 

 Deelname NRC Charity Awards met ‘Maak van je hond geen hot dog’ campagneposter 
 

 
Augustus 

 Statiegeldbonnen-inzamelactie voor konijnen- en knaagdierenopvang Het Knaaghof 

 Voorlichtings-/flyeractie bij Dolfinarium Harderwijk i.s.m. partnerorganisaties 

 Deelname ‘We zijn het Mega Zat’ manifestatie 
 

 
September 

 Voorlichtings-/flyeractie bij Dolfinarium Harderwijk i.s.m. partnerorganisaties 

 Protestacties ‘Laat de nertsen niet stikken’ i.s.m. partnerorganisaties in Den Haag voor het 
Paleis van Justitie waar op dat moment het hoger beroep diende in de zaak van het Verbod 
Pelsdierhouderij 

 Videoboodschap i.s.m.  partnerorganisaties met oproep het Offerfeest diervriendelijk te 
vieren door geld te offeren aan mensen of dieren in nood 
 
 

Oktober 

 Voorlichtings-/flyeractie bij afsluiting seizoen Dolfinarium Harderwijk i.s.m. 
partnerorganisaties 

 Mediapartner Global March for Elephants, Rhinos en Lions 
 
 

November 

 Deelname Klimaatparade in Amsterdam om aandacht te vragen voor het grote effect van de 
veeteelt op natuur & milieu  

 
 
December 

 Tweetal voorlichting-/flyeracties tijdens winteropening Dolfinarium Harderwijk i.s.m. 
partnerorganisaties 

 Sponsor en participant: Vredesdienst voor Dieren in Amsterdam 
 

  



 

Activiteitenoverzicht 2015   

Doorlopend 

 Ook in 2015 bezocht  Dierbewustleven weer regelmatig een organisatie, of particulier, die 
zich op een positieve manier inzet voor dieren om deze in het zonnetje te zetten op onze 
website en social media. 
 

 Naast bovenstaande activiteiten ondersteunt Dierbewustleven doorlopend een aantal 
organisaties middels de adoptie van dieren op afstand (zie website onder ‘Onze 
adoptiedieren’)  en sponsort Dierbewustleven  twee hokken in konijnen- en 
knaagdierenopvang Het Knaaghof in Rijswijk. 

 
 


