Circusdieren
Dierenleed en amusement, hoort dat samen?
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de kinderen een uitje maakt.
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gezien. Hoe wordt er met circus-
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iedereen met open mond naar

den ze getraind? Slapen ze in
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de spanning. Ook waren er
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misschien nog wel het knapst en
meest bijzonder waren van alles.
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zien,

dingen

die

‘gewone’

mensen of dieren niet kunnen.
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de wereld dat dieren een groot
deel uitmaakten van circussen
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Dit artikel gaat dan ook over het
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we de dieren die nu al in de

rond te kunnen lopen en tot rust
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te kunnen komen. (Afbeelding 1)
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Het gebruik van dieren voor
entertainment van de mens
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en trucs konden vertonen wat

dierentuinen aangezien ze dan

andere mensen nooit eerder

met andere dieren om moeten
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Het dierenwelzijn met betrekking tot circusdieren is een lastig
aspect.
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training heeft invloed op de
conditie en de gesteldheid van
de dieren. Ook de herkomst van
de dieren speelt een grote rol in
het

welzijn

van

de

dieren.

Wanneer dieren zijn geboren in
een circus is dat het enige wat
ze kennen en zijn ze aan die
omgeving en die manier van
leven gewend. Wanneer dieren
uit het wild of bijvoorbeeld uit
dierentuinen worden gehaald zal
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fellen of de dieren lijden of dat
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dat deze dieren meer zouden
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Wellicht zou het beter zijn voor

dat er regelmatige controles

dieren die geboren zijn in het

moeten plaats vinden. Uiteinde-

circus om ze daar te houden en

lijk vind ik dat de entertainment

de omgeving te verruimen en ze

van mensen niet ten kosten
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