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Presentatrice Loretta Schrijver is meer dan zomaar een dierenvriend. 
Voor haar voelen dieren als haar kinderen. Haar bekendheid wil ze  
inzetten om dierenmistanden aan de kaak te stellen. Bovendien heeft  
Loretta Stichting Aap opgenomen in haar testament. “Het voelt prettig 
dat een deel van mijn nalatenschap ooit bij hen terechtkomt.”
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inderen zijn van nature nieuwsgierig  

en houden van beestjes, ze kunnen  

minutenlang kijken hoe mieren zich 

verplaatsen of rustig de stippen tellen op de 

rug van een lieveheersbeestje”, vertelt Loretta 

Schrijver. “Bij mij is de liefde voor dieren nooit 

overgegaan. Sterker nog: die is alleen maar 

toegenomen naarmate ik ouder werd. Toen 

ik een jaar of veertig geleden op televisie een 

filmpje voorbij zag komen van Lekker Dier 

(een actiegroep tegen de bio-industrie, red.), 

werd ik voor het eerst geconfronteerd met 

dierenleed. Ik vond het verschrikkelijk om 

te zien. Ik ben meteen lid geworden van die 

organisatie. De eerste jaren nog als een soort 

aflaat: zij komen op voor de dieren, terwijl ik 

verderging met mijn leven. Maar naarmate 

de jaren vorderden, werd ik lid van meerdere 

dierenwelzijnsorganisaties en probeerde ik 

in mijn werk vaker aandacht te vragen voor 

dieren en de natuur.”

 

Aandacht voor dieren
“Zo heb ik veel natuurdocumentaires inge-

sproken en toen ik bij RTL Nieuws werkte, 

stelde ik altijd items voor die over dieren en 

natuur gingen. Daar was weinig animo voor, 

zeker als er vervelende beelden bij kwamen. 

Het was een misvatting dat ‘Loretta en haar 

diertjes’ altijd moest gaan over lief nieuws, 

zoals een schattig pasgeboren olifantje in 

een dierentuin. Ik wilde juist de misstanden 

en wandaden aan de kaak stellen. Want ook 

twintig jaar geleden werden er al wasbeer-

hondjes levend gevild voor hun bont bijvoor-

beeld. Alleen door het te laten zien, gaat het 

Loretta Schrijver draagt Stichting AAP een warm hart toe

‘Ik wil niet 
wegkijken’
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‘ Mijn liefde voor 
dieren is alleen maar 
toegenomen’



6 Nalatenschap 7Nalatenschap

XXX

leven en voelen mensen veront-

waardiging. Ik besloot mijn carrière 

vooral aan dieren te wijden en mijn 

bekendheid daarvoor in te zetten. 

Laat het feit dat veel mensen mij 

kennen nuttig zijn voor hen, want 

verder hoef ik daar voor mezelf 

echt niets mee. Tegenwoordig is er 

gelukkig meer bewustzijn en kennis 

van zaken als het gaat om dieren-

welzijn. Ook in de politiek is daar 

meer aandacht voor. Op sociale 

media verspreiden beelden zich 

razendsnel en bereiken zo een grote 

groep mensen. Als ik beelden zie 

van dierenmistanden, ben ik altijd 

geschokt. Elke keer opnieuw. Ik voel 

me misselijk van ellende, krijg wat 

ik zie niet meer uit mijn hoofd. Om 

scherp te blijven, doe ik het mezelf 

toch steeds weer aan. Ik wil niet 

wegkijken. Leven en laten leven, dat 

is wat we allemaal willen. Dat geldt 

voor elk leven, van mens én dier, 

vind ik.”

Bijzondere chimpansee
“Door de jaren heen heb ik Stichting 

AAP goed leren kennen. Wat begon 

met een telefoontje met directeur 

David van Gennep voor een item 

voor RTL Nieuws, is uitgegroeid tot 

een warme vriendschap en enorme 

betrokkenheid. Ik heb mezelf ter 

beschikking gesteld voor de stich-

ting, ze mogen altijd een beroep 

op me doen. Inmiddels heb ik veel 

items gemaakt bij de opvang en 

ben ik twee keer mee geweest naar 

Primadomus, dat is de Spaanse 

vestiging van de stichting. Tijdens 

een van die reizen had ik de eer om 

David te verrassen met een onder-

scheiding ‘Kanjer van Goud’, van de 

Postcode Loterij. Met een camera-

ploeg hebben we daar eerst twee 

dagen gedraaid en een prachtige 

reportage gemaakt. Tijdens een van 

onze interviews, werd David gespot 

door chimpansee Antoine. Die had 

jarenlang onder erbarmelijke om-

standigheden alleen in een kelder 

geleefd. De chimpansee herkende 

David uit de tijd dat hij in Neder-

land werd opgevangen en riep hem 

vanachter een hek. David hoorde 

dat, kapte het interview af en liep 

naar hem toe. De ploeg moest 

maar even wachten. Afgescheiden 

door dat hek begroetten ze elkaar 

met wat geluiden en liepen vervol-

gens met elkaar op. Als twee oude 

mannetjes die samen al babbelend 

een ommetje maken. David met 

de handen op zijn rug, Antoine 

bewoog zich gekromd voort, zijn 

kop opgeheven naar de man naast 

hem. We waren allemaal geroerd 

door dat moment. Afgelopen 

zomer is Antoine helaas overleden. 

Dat bericht raakte me enorm. Ik 

dacht meteen aan hoe verdrietig 

dat moet zijn voor David en de  

andere medewerkers die al die 

jaren voor hem gezorgd hebben.”

Professionele zorg 
“De gedrevenheid van alle mede-

werkers en vrijwilligers van Stich-

ting AAP is prachtig. Uit alles wat 

ze doen spreekt hun liefde voor 

de dieren. Ze vangen niet alleen 

dieren in nood op, maar pleiten 

ook voor betere wetten. De dieren 

die binnenkomen bij de stichting, 

zijn vaak verwaarloosd, zowel qua 

verzorging als sociale omgeving. 

Ze krijgen professionele zorg 

en goede voeding. Daarna gaat 

AAP op zoek naar een geschikt 

adres waar de dieren onder goede 

omstandigheden de rest van hun 
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‘ Ik weet zeker dat mijn nalatenschap 
goed terechtkomt’

‘ Stichting AAP 
mag altijd een 
beroep op mij 
doen’

leven kunnen blijven. De stichting 

geniet internationaal aanzien. Met 

alle kennis, ervaring en trouwe 

achterban, kan de stichting in heel 

Europa een bijdrage leveren aan de 

welzijnsverbetering van exotische 

zoogdieren.” 

Vertrouwen in de toekomst
“Ik heb geen nageslacht, voor mij 

voelen dieren als mijn kinderen. Ik 

heb ervoor gekozen om Stichting 

AAP op te nemen in mijn testament 

omdat ik dan zeker weet dat mijn 

nalatenschap goed terechtkomt. 

Mensen als David en Jane Goodall 

zijn voor mij echt helden. Zij geven 

hun leven voor dieren. Als ik dat 

zie, vind ik mezelf zo’n flapdrol. Ik 

roep maar een beetje aan de zijlijn. 

Maar dan schudt mijn man me 

weer wakker en zegt: ‘Je bent niet 

geschikt om op de barricaden te 

gaan staan’. En dat klopt, ik ben te 

onhandig en veel te emotioneel. 

Ik zou mijn mouwen wel willen 

opstropen om in die hokken te gaan 

staan, maar begin al te huilen voor 

ik binnen ben. Mijn kracht zit ’m in 

mijn kennis, mijn woorden en mijn 

bekendheid. Zolang ik leef zal ik me 

inzetten voor alle dieren. Stichting 

AAP geeft me vertrouwen in de 

toekomst. Door na te laten aan hen, 

kan ik ook nog wat bijdragen aan 

een betere wereld als ik er ooit niet 

meer ben.” 


