
 

Dierenmishandeling  

 

Inleiding 

Over dierenmishandeling, stropers en jagers, welk soort dieren mishandeld of 

bedreigd worden, en waarom ze mishandeld worden.  

   

  

 



 

Dierenmishandeling. 

Dierenmishandeling is mishandeling maar dan bij dieren, Dierenmishandeling kan 

allerlei dingen zijn zoals, Dieren neerschieten of je dieren geen eten ofzoiets, 

dierenmishandeling mag niet want dat is slecht. Het is bijna hetzelfde als een mens 

mishandelen, dierenmishandeling komt nog vaak voor, het gebeurt in bijna elk 

land. Als je een dier mishandeld krijg je straf als het gezien is! 

 

Jagers en stropers 

Jagers en stropers zijn van die mensen die op dieren jagen vanwege hun huid of 

tanden of andere waardevolle lichaamsdelen, als iemand ziet dat iemand een jager 

is en hij schiet een dier neer, Dan krijgt hij erg veel straf, maar dat moet ook want 

anders sterven onze dieren ook uit en dan hebben we bijvoorbeeld geen tijgers 

meer want er zijn ook niet meer zoveel tijgers in de wereld, eerst hadden we wel 

100.000 tijgers! Nu nog maar 5000! Dus we hebben heel veel tijgers verloren in de 

afgelopen jaren. Maar dat zijn niet de enige die verloren zijn, de olifanten ook die 

zijn ook een heel stuk naar beneden gegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bedreigde en/of mishandelde dieren  

Er zijn veel mishandelde dieren in de wereld en vooral de soorten die waardevolle 

huid en andere lichaamsdelen hebben en er zijn ook bedreigde zoals de: 

Rivierdolfijn 

blauwvintonijn zeeschildpad haai tijger amourpanter olifant ijsbeer en zo zijn er 

nog verschillende andere soorten over de wereld die ook bedreigd zijn of 

mishandeld  

 

Waarom wordt er op ze gejaagd 

Er zijn sommige dieren zoals de tijger met een huid die veel waard is, en er zijn dus 

mensen die dat huid dan willen en dus gaan ze de dieren neerschieten en pakken 

ze de huid maar als dat zo doorgaat hebben we straks geen dieren meer en dan 

iterven ze uit en komen ze nooit maar ook echt NOOIT meer terug. Net als de dino,s 

 


