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FRIESE CIRCUS- EN DIERENTUINLEEUWEN GENIETEN VAN PENSIOEN IN ZUID-AFRIKA

Bewogen reis naar de vrijheid
ZE WAS DE ENIGE DIE
haar reiskist midden in
de nacht uit mocht omdat ze gehandicapt is
aan haar poten. Maar
leeuwin Gypsy peinsde
er niet over. Te veel indrukken na een lange
reis van het Friese Nijeberkoop naar hartje

Zuid-Afrika. Gypsy en vijf
andere leeuwen moesten een reis van bijna
36 uur trotseren, maar
dan kunnen ze nu wel,
door toedoen van Stichting Vier Voeters, genieten van de vrijheid na
een leven lang gevangenschap.

■

Lionsrock is een opvangcentrum voor grote
katten van meer dan
1000 hectare groot. Ze
huisvesten er inmiddels
tachtig leeuwen en nog
wat andere katachtigen
zoals tijgers en panters.
De dieren zaten allemaal
onder erbarmelijke omstandigheden in gevangenschap en zijn vrijgepraat, dus niet gekocht,
door Stichting Viervoeters. Eenmaal in Lionsrock gaan ze daar nooit
meer weg en heeft elke
grote kat een verblijf van
ten minste één hectare
groot. Om alles te kunnen bekostigen is er ook
een lodge op Lionsrock
gevestigd waar bezoekers kunnen verblijven.

door NIENKE OORT

E

en transport van zes
leeuwen van het
Friese Nijeberkoop
naar Lionsrock in
het Zuid-Afrikaanse Bethlehem heeft heel wat
voeten in aarde. Maar Stichting Vier Voeters heeft het
voor elkaar gekregen. Een primeur voor de Nederlandse tak
van de internationale dierenorganisatie.
Kongo, Nora, Simba, Pregan,
Gypsy en Neida zijn allemaal in
gevangenschap geboren en hebben een leven als circusartiest of
dierentuindier achter de rug. De
precieze geschiedenis van de
dieren is niet altijd even duidelijk, omdat hun herkomst nooit
goed gedocumenteerd is, maar
vaststaat dat het leven niet altijd
makkelijk is geweest en dat zal
door betrokkenen een understatement genoemd worden.
Dat geldt vooral voor Simba
(6) en Pregan (6). Zij komen uit
een dierenpark in Duitsland.
Toen ze aankwamen in opvangcentrum Felida in Nijeberkoop
waren het twee vandalen. Ze
sloopten alles in hun verblijf en
het was al snel duidelijk dat ze
niet lang in Felida konden blijven. Stichting Vier Voeters, eigenaar van de opvang, wilde ze
naar hun internationale opvangcentrum Lionsrock hebben,
want daar krijgen ze de ruimte
voor een vrij leven, én voedsel,
want voor zichzelf zorgen kunnen al deze leeuwen niet meer.
„Maar toen rees de vraag:
waarom Simba en Pregan wel en
de anderen niet?” vertelt directeur Helma van de Vondevoort.
En zo is het balletje gaan rollen
dat het eerste transport uit Nederland meteen zes leeuwen zou
behelzen.
Afgelopen
dinsdagochtend
zijn ze alle zes even onder narcose gebracht om ze medisch te onderzoeken en ze in hun reiskist
te leggen. „We zijn maanden bezig geweest met de voorbereiding”, vertelt Van de Vondevoort. „Alles moest in orde zijn
voor de Nederlandse Voedsel en
Waren Autoriteit en de dieren
moesten gezond zijn.”
Eenmaal in de kisten werd het
duidelijk dat het vrachtvliegtuig maar liefst vier uur ver-

traagd was. Nu is vier uur extra
in de kleine kisten – die expres
klein zijn uit veiligheid voor de
leeuwen – te doen, maar daar
zou het niet bij blijven. „Het zou
te gevaarlijk zijn om de dieren
in het donker los te laten. We
zouden ze dan niet goed in de gaten kunnen houden”, vertelt Inge Boonstra, de vaste verzorgster van de wilde katten.
En dus waren Simba, Pregan,
Nora, Neida en Kongo na al 36
uur gereisd te hebben, veroordeeld tot nóg een nacht reiskist.
Alleen Gypsy mocht eruit. Gypsy is de oogappel van alle betrokkenen, ook van die in Zuid-Afrika.
De dertien jaar oude leeuwin
is geboren met vastzittende gewrichten in haar poten. Daarbij
zat ze opgesloten in een veel te
kleine ruimte in een Roemeense
dierentuin, samen met haar
maatje Romany. Anel Fourie
van Lionsrock: „We kennen
Gypsy al sinds 2009. Toen werd
ze gespot in die dierentuin, maar
onze onderhandelaars kregen
haar niet vrij. Dat greep ons allemaal heel erg aan, dus we waren
zo blij om te horen dat ze nu toch
naar Lionsrock kwam!” Maar de
reis heeft zoveel indruk op Gypsy gemaakt, dat ze haar kleine

Opzienbarend
transport

kist niet wilde verlaten. Pas na
twintig minuten kwam ze er
voorzichtig uit.
Bij de eerste zonnestralen is
iedereen dan ook paraat om de
andere vijf leeuwen zo snel mogelijk te bevrijden. „We vinden
het allemaal heel vervelend dat
ze zo lang in die kisten hebben
moeten zitten. Als het niet voor
zo’n goed doel was, een levenslange vrijheid en ruimte, hadden we het ze ook echt niet aangedaan”, zegt verzorgster Boonstra.
Met enige emotie kijkt ze hoe
Kongo, Neida en Nora als eerste
worden losgelaten in hun nieuwe verblijf. „Ik ga ze echt missen, maar ik ben zo blij voor ze.”
Neida komt nijdig en brullend
haar kist uit, Nora kijkt heel rustig het hoekje om en mannetje
Kongo is zo de kluts kwijt dat-ie
wel een kwartier voor zijn kist
blijft zitten. „Hij moet echt even
bijkomen!” lacht Boonstra, terwijl Kongo haar lijkt te herkennen en naar haar toe loopt.
Dan is het de beurt aan Simba
en Pregan, ook een koppel. Pregan is een gecastreerde leeuw,
heeft dus geen manen meer,
maar het doet niets af aan hoe indrukwekkend groot hij is. Luid
brullend zit hij afwachtend in
zijn kist. Eenmaal buiten wordt
hij direct geadoreerd door zijn
nieuwe buurvrouw Simone, die
krols over de grond begint rollen. Leeuwin Simba aanschouwt het tafereel van een afstandje en kijkt even de kat uit
boom.
En daarmee is de missie volbracht. De zes katten worden nu
goed in de gaten gehouden en
zullen binnen enkele maanden
naar hun nog grotere en definitieve verblijf in Lionsrock gebracht worden, waar ze blijven
tot ze dood gaan van ouderdom.

Na een lange reis
die begon in het
Friese Nijeberkoop
ruikt Kongo in
Lionsrock aan zijn
nieuwe vrijheid.
Linksboven: Een
voor een werden de
zes leeuwen even
onder narcose
gebracht om ze
medisch te onderzoeken en ze in hun
reiskist te leggen.
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Vorstelijk geluk naast de troon
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e Belgische prins
Amedeo (28)
trouwt vandaag in
Rome met de Italiaanse Lily RosPIETER KLEIN BEERNINK boch von Wolkenstein (27). Hij
is de oudste zoon van prinses
royaaljournaal@telegraaf.nl Astrid, een zus van koning
Filip.
Amedeo is een vrij onbekende prins die van vaderskant ook keizerlijk bloed door
zijn aderen heeft stromen: hij
is achterkleinzoon van de
laatste Oostenrijkse keizer
Karel I en keizerin Zita. Als
titelhouder van het hertogdom
van Modena is hij in Italië
vergelijkbaar met onze prins
Carlos, die er hertog van Parma en Piacenza is. Na een
wetswijziging in 1991 komt hij
nog vóór zijn veelbesproken
oom prins Laurent in aanmerking voor de Belgische troon.
Begin dit jaar liet Amedeo
zich met zijn bruid op Valentijnsdag met vele andere koppels zegenen door paus Franciscus, op het Sint Pietersplein
in Rome. Een dag later stelden
zijn ouders prinses Astrid en
prins Lorenz, geboren aartshertog Van Oostenrijk-Este,
hun aanstaande schoondochter voor aan het publiek.
Het stel woont in New York,
waar Amedeo klaar is met zijn
MBA-studie aan Colombia
University en waar Lily werkt
als kunstredacteur bij Bloomberg. Het huwelijk wordt een
kleine, intieme ceremonie in
de Mariakerk van de Romein-

De Zweedse koning
Carl Gustav en koningin Silvia met tussen
hen in prins Carl Philip
en Sofia Hellqvist.
FOTO: PPE

Prins Amedeo met
Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein,
FOTO: EPA
ofwel Lily.
se wijk Trastevere, waar de
pers waarschijnlijk weinig
aandacht aan zal besteden.
In Zweden maakten koning

Carl Gustav en koningin Silvia pas de verloving bekend
van hun oudste zoon prins
Carl Philip (35) met Sofia

Hellqvist (29). De veelzijdige prins is na
kroonprinses Viktoria
en haar dochter Estelle de derde in de lijn
van de troonopvolging. Hij doorliep een
militaire carrière, studeerde
af aan de landbouwuniversiteit en is een enthousiast grafisch ontwerper.
Van zijn bruid, een voormalig model, verschenen na de
bekendmaking opnieuw pikante foto’s in de Zweedse
pers. Na haar modellenwerk
startte zij een yogacentrum in
New York. Inmiddels is zij
ook vaak in Zuid-Afrika, waar
zij met een vriendin een tehuis heeft voor weeskinderen
met een traumatische achtergrond. Zij trouwt haar prins in
de zomer van volgend jaar.
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Prins William en prinses
Catherine op het balkon van
Buckingham Palace in Londen.
FOTO EPA

P

rins Willem-Alexander had in Pau een onderonsje met wielrenner Patrick
Jonker (l.), tijdens de Tour de France. Op zijn tweedaagse bezoek aan de
Ronde van Frankrijk in 1998 ontbeet de prins met de Nederlandse RabobankFOTO: ANP
ploeg. Daarna fietste hij met hen mee naar de start.

Familie ontglipt Japanse keizer
De
Japanse
Akishino
met
achter
hem zijn
vrouw
prinses
Kiko in
Zambia.
FOTO: AFP

LIONSROCK

De Japanse
prins Akishino en
prinses Kiko
beëindigden afgelopen week een
vijfdaags bezoek
aan Zambia. Hoewel hij de tweede
zoon is van de
keizer, treedt
Akishino vaker
op namens de
keizerlijke familie. De reden is,

dat er te weinig
anderen beschikbaar zijn.
Keizer Akihito
en keizerin Michiko staan uiteraard
zélf klaar voor de
ontvangst van
koning WillemAlexander en
koningin Máxima
tijdens hun tweede staatsbezoek,
eind oktober.

Maar bezoeken
aan het buitenland zal het keizerlijk paar niet
altijd zelf brengen.
De keizerlijke
familie loopt namelijk snel in
leden terug. Van
de 21 familieleden
zijn er meerderen
hoogbejaard en
een ongemakke-

lijk hoog aantal is
vrouw. Als zij
onder hun stand
trouwen, wat heel
normaal is, worden ze lid van de
familie van hun
man. Wie moet
dan nog alle representatieve
taken van de
keizerlijke familie vervullen?
Daarom over-

weegt de Japanse
premier Shinzo
Abe om vrouwen
na hun huwelijk
een bijzondere
status te geven als
’speciaal vertegenwoordiger van
de keizer’. Zodat
er bij de vele
plechtigheden
genoeg leden van
de familie aanwezig kunnen zijn.

De Britse
Tour
In het Britse Leeds zijn
vandaag de prinsen William en Harry bij de start
van de Tour de France.
Ook Williams echtgenote
prinses Catherine komt
mee naar de Grand Départ, om de vertrekkende
renners te begroeten.
De voormalige Kate
verscheen afgelopen week
samen met prins William
op de tribune van Wimbledon. Het paar staat
bekend als echte tennisliefhebbers. Zij krijgen
echter steeds meer kans
om ook wielerfanaten te
worden: in 2007 startte de
Tour ook al in Engeland,
destijds in Londen.

