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 Column Royan: Een nieuwe generatie Daktari's 

Daktari was een fantastische tv-serie uit de jaren 60. Het woord betekent ‘dokter’ in het 
Swahili en in de populaire serie beleefden dierenartsen prachtige avonturen in Afrika. Ze 

hadden hart voor dieren en adopteerden de schele leeuw Clarence en de chimpansee Judy. 
De nieuwe generatie is in aantocht. Jochem en Tjarda zijn allebei in Utrecht afgestudeerd als 
dierenarts. Maar meer nog dan een liefde voor hun vak, hebben ze een diepe en oprechte 
liefde voor dieren. Nog voordat ze klaar waren met hun studie, reisden ze in hun vrije tijd de 
wereld over om dieren in nood te helpen. Toen ze hun diploma behaalden in 2012, kozen ze 

niet voor een gevestigd leven als dierenarts in Nederland, maar besloten ze om verder te 
gaan met de realisatie van hun ideaal: wereldwijd dieren te hulp komen.

Samen richtten ze een stichting op onder de naam Travelling Animal Doctors met als doel om 

zwerfdieren, verlaten dieren en met uitsterven bedreigde soorten wereldwijd te steunen. Ze 
krijgen het voor elkaar dankzij de giften en donaties in natura die ze binnen krijgen, zoals 
medische verbruiksartikelen. Belangeloos helpen zij dieren in nood op plekken in de wereld 
waar niemand anders naar ze omkijkt.

Links: Jochem en Tjarda aan het opereren. Rechts: Honden in Suriname

Stil zitten doen ze niet. Op de Galapagoseilanden werkten ze in een dierenkliniek waar gratis 
hulp werd verleend aan zowel huisdieren als wilde dieren. Hiermee werd bereikt dat ziektes 
minder kans kregen om over te gaan van de ene categorie op de andere, waardoor de steeds 

meer fragiele inheemse diersoorten beter werden beschermd. Op Sint Eustatius werkten ze 
samen met het Marine Park in een programma dat de zeldzame koninginneschelp moet 
beschermen. Maar ook daar profiteerden ze van hun aanwezigheid om huisdieren een 
helpende hand te bieden. In Suriname behandelden ze behalve huisdieren ook bewoners van 

de dierentuin en kregen ze de kans om duurzame en lange termijn verzorgingsprogramma’s 
op te zetten. Op het eiland Bonaire werkten ze mee aan de bescherming van de groene 
zeeschildpad.

Wereldreizen kun je doen voor je plezier, voor je werk en voor je passie. Voor Travelling 
Animal Doctors is het een combinatie van alle drie. Exotische bestemmingen klinken als 
vakantietripjes maar het tegendeel is soms waar. Zo liepen zowel Jochem als Tjarda de ziekte 
dengue op, en moesten ze Laos, waar ze gevraagd waren voor een project waarbij olifanten 

zouden worden opgevangen, ijlings ontvluchten. De samenwerking met de autoriteiten verliep 
dan wel voorbeeldig, maar ze werden bedreigd: helaas heeft niet iedereen baat bij het welzijn 
van dieren.
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Links: In Thailand wordt een olifant verzorgd. Rechts: Jochem in Groenland.

Naast tropische oorden, zoals het Thaise Koh Tao waar ze werkzaam waren in een 
dierenkliniek, kan het ook de andere kant op gaan. Mensen die Groenland hadden bezocht 
kwamen terug met verhalen over de vaak barre omstandigheden waaronder de sledehonden 
leefden. Jochem werd uitgenodigd om in een team onderzoek te doen naar de veterinaire 

behoefte van deze dieren. Die sledehonden zijn indrukwekkend, met een schofthoogte tot aan 
de heupen, en staan feitelijk dichter bij de wolven dan bij de honden die wij thuis hebben. Ze 
willen niet eens in huis komen en slapen ook niet in hokken. Ze worden weleens afgespiegeld 
als agressief en vals maar zijn het niet, alhoewel ze uiteindelijk worden hoe ze opgevoed zijn. 

Feit is wel dat ze enkel buiten de stad gehouden mogen worden. Beetje bij beetje worden de 
honden vervangen door sneeuwscooters. Ook in Groenland dringt immers de modernisering 
door. Honden worden dan overbodig en kosten alleen nog maar geld. Dat laatste is ook het 
geval wanneer ze de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt: ze zijn dan niet meer nuttig.

Het avontuur van Jochem en Tjarda is nog lang niet voorbij. De stichting krijgt meer en meer 
bekendheid en er is op het gebied van animal welfare nog heel veel te doen in de wereld. De 
volgende horizon wordt Ecuador, waar ze zullen helpen in een mobiele dierenkliniek. Hun 
strijd tegen dierenleed is te volgen via de blog op hun website. En als je er achter staat en 

ook iets wilt doen: doe dan net als ik, en doneer! Iedere cent komt terecht waar het hoort.

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Ecotoerisme Forum.

Royan van Velse (hier afgebeeld samen met Jochem) is werkzaam in de Gezondheidszorg en 
is daarnaast schrijver van boeken en verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in 
opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse columns over interessante 
bestemmingen die hij heeft bezocht.

Reageren Reactie met quoteBedanken

TScheers wordt bedankt door: 

Jeroen, Zlata

20-02-15, 23:31 

 Re: Column Royan: Een nieuwe generatie Daktari's 

En voor wie nog even nostalgisch terug wil blikken naar DAKTARI:
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Diep graven om me (de herhaling van) Dhaktari te kunnen herinneren. Met moeders op de bank: ze ze moest de ondertiteling voorlezen.

Mooi project van deze dierenartsen! 
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Mooi project! 
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Ik woonde toen nog in Frankrijk en daar werd deze serie gelukkig nagesynchroniseerd 
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 Origineel gepost door jenny

Diep graven om me (de herhaling van) Dhaktari te kunnen herinneren. Met moeders op de bank: ze ze moest de ondertiteling voorlezen.

Mooi project van deze dierenartsen!
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Zoals het er nu naar uitziet, komt er in de tweede helft van dit jaar een boek uit over de avonturen van deze Travelling Animal Doctors. Ik 

ben het aan het schrijven samen met de oprichter 
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Snel Reageren 

Snel reageren Uitgebreide Editor

« Foto vd Week - Ontmoeting met een bijzondere vrouw in Cuba | Weekplanning » 

Leuk, ben benieuwd! Misschien een idee om er een paar te verloten op Wereldwijzer? 
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Met vriendelijke reisgroet,
Jeroen

Wereldwijzer Reiziger.
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Zeker een goeie tip! 
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Column Royan: Natuurschoon in Albanië
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 05-12-14, 05:00 

Column Royan: De pandaberen van Chengdu
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 13-06-14, 10:30 

Column Royan: Normandië 70 jaar na D-Day
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 09-05-14, 07:00 

Column Royan: De vuurtoren van Alexandrië
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 24-05-13, 09:00 

Soortgelijke onderwerpen
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