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GA MEE OP REIS

Welkom in een nieuw Friendly Year,

Welkom bij de nieuwste editie van The Friendly Reader, 
onze manier om kennis te delen en belangrijke zaken die 
ons na aan het hart liggen onder de aandacht te brengen.

Maria Nila is een groot voorstander van het gescheiden 
houden van dieren en menselijke ijdelheid. Daarom pro-
duceren we uitsluitend veganistische, diervriendelijke en 
klimaatgecompenseerde producten, die in onze fabriek in 
Helsingborg, Zweden, worden ontwikkeld door onze ei-
gen scheikundigen en geproduceerd. Maar daar blijft het 
niet bij.

In 2016 startten we een campagne genaamd #ichoose-
friendly. Wat begon als een aanmoediging voor mensen 
om vriendelijkere schoonheidskeuzes te maken, groeide 
al snel uit tot meerdere campagnes, fondsenwerving in 
salons en uiteindelijk het magazine dat je nu in handen 
hebt – The Friendly Reader.

Ieder jaar op Wereld Veganisme Dag, oftewel 1 novem-
ber, beginnen we aan de Maria Nila-liefdadigheidskal-
ender genaamd The Friendly Year. Dit betekent dat we 
een specifiek goed doel kiezen dat de volgende 365 dagen 
de boventoon zal voeren in ons liefdadigheidswerk en in 
onze vriendelijke initiatieven. Door de jaren heen zijn we 
in staat geweest om een verschil te maken voor neush-
oorns, olifanten, plasticvervuiling, boomaanplanting en 
nog veel meer – en dat alles dankzij onze toegewijde ge-
meenschap van salons en klanten.

Voor het jaar 2021 willen we ons richten op de belan-
grijkste metgezel van onze producten – water. Het aan-
staande Friendly Year zal gericht zijn op het doorlopend 
betrekken van onze gemeenschap bij activiteiten die 
steun zullen bieden en een verschil zullen maken voor 
onze oceanen en haar bewoners. Om te beginnen, hoef 
je alleen deze bladzijde om te slaan en te lezen hoe we 
gezamenlijk de bedreigde beloega kunnen ondersteunen.  
 

Met vriendelijke groet,

De Maria Nila-familie

#ICHOOSEFRIENDLY
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Het kost maar liefst 
20.000 liter water om één 

katoenen T-shirt en een 
spijkerbroek te maken. 

— CHLOE HELEN MILES, 
MARIA NILA-AMBASSADEUR

Support The Perfect World Foundation’s work to 

protect our nature and wildlife for the next generation. 

Your donation will go to the initiative Save the Beluga.
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De sociale zee

De beloega, ook wel witte dolfijn of witte walvis genoemd, 
is een van de kleinste en meest charmante walvissen in de 
oceaan. Dit extreem sociale wezen is doorgaans te vin-
den in de Noordelijke IJszee en gedijt het beste in het 
gezelschap van andere beloega’s. Ze zijn afhankelijk van 
hun complexe vocale vaardigheden en leven, jagen en mi-
greren samen in kleine groepen, ook wel ‘pods’ genaamd, 
die in aantal uiteenlopen van enkele tot wel honderd in-
dividuen. Ondanks dat er voor onderzoekers nog veel te 
ontdekken valt over dit sociale zoogdier en het belang van 
haar sociale groepen, wijst recent onderzoek door Flori-
da Atlantic University erop dat beloega’s kleine gemeen-
schappen vormen van uiteenlopende samenstellingen die 
bijdragen aan de veerkracht van de diersoort. Ook helpen 
ze de beloega’s om te gaan met bestaande en opkomende 
bedreigingen, waaronder klimaatverandering.    

– De beloega geniet net als ons van vriendschappen 
en sociale netwerken, met name binnen het gezin. Als ze 
worden gevangengenomen en gescheiden van hun groep, 
zorgt dat voor een aanzienlijk trauma, zegt Ragnhild Ja-
cobsson, CEO en medeoprichter van The Perfect World 
Foundation, een liefdadigheidsorganisatie en partner van 
Maria Nila die zich inzet voor de bescherming van wilde 
dieren. 

Een uitgebreid repertoire

De unieke sociale vaardigheden van dit ongelooflijke dier 
zijn ontwikkeld gedurende miljoenen jaren van evolutie. 
Beloega’s worden vaak de kanaries van de zee genoemd 
en beschikken over een uitgebreid repertoire aan tjilpen, 
klikken, fluitsignalen en piepen, dat ze gebruiken om te 

communiceren, te navigeren en om vis te vinden door 
middel van echolocatie – een overlevingstechniek die zo 
belangrijk is dat pasgeboren kalveren het complexe scala 
aan akoestiek beginnen te ontwikkelen vanaf de dag dat 
ze worden geboren. Hun geluiden zijn zelfs boven water 
en door de romp van een schip hoorbaar. 

Om het enorme scala aan geluiden te creëren, hebben 
beloega’s een lange en buigzame nek die zeer flexibel en 
veelzijdig is qua beweging. Het karakteristieke bolvor-
mige voorhoofd, dat een ‘meloen’ wordt genoemd, heeft 
een geavanceerde spiervaardigheid die hen in staat stelt 
om verschillende geluiden en gezichtsuitdrukkingen te 
maken. Daarom worden ze vaak gezien met een char-
mante glimlach op hun gezicht. Net zoals mensen geb-
ruiken beloega’s hun lichaamstaal om behoeften uit te 
drukken en met elkaar te communiceren. Er wordt ve-
rondersteld dat ze, naast de vocale en zichtbare uitdruk-
kingen, niet-vocale communicatie inzetten in de vorm 
van fysieke aanraking. 

Beloega’s beschikken ook over een geavanceerd gehoor 
dat hen in staat stelt om andere geluiden na te bootsen. 
Ze zijn zo goed in het nabootsen dat ze zelfs menselijke 
spraak kunnen reproduceren, of geluiden die afkomstig 
zijn van door mensen gemaakte objecten zoals scheeps-
motoren. Ten opzichte van mensen is hun gehoor ex-
treem geavanceerd; ze kunnen geluiden ontwaren binnen 
het bereik van 1,2 tot 120 kHz, in vergelijking met het 
menselijke bereik van 0,02 tot 20 kHz. 

Bedreigde ecosystemen 

Groeiende menselijke en ecologische bedreigingen heb-
ben geleid tot een afname van de populatie, wat ertoe 
heeft geleid dat The World Conservation Union (IUCN) 

Betoverend en expressief – de beloega is een van de meest
fascinerende walvissen in de zee. Dit charismatische wezen windt 

met haar kenmerkende vrolijke gezichtsuitdrukkingen en complexe vocale 
vaardigheden bijna iedereen om haar vinger. Menselijke hebzucht en een 

voortdurend veranderend klimaat bedreigen echter zowel individuele
beloega’s als de populatie in haar geheel. Dit jaar werkt Maria Nila

samen met de Sea Life Trust en The Perfect World  Foundation om de 
aandacht voor dit probleem te vergroten en bij te dragen aan

het belangrijke werk van het redden van de beloega.

DE KANARIE
VAN DE ZEE 
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WIST JE DAT?
ONGELOOFLIJKE ANATOMIE

– Beloega’s kunnen hun nek in elke richting draaien, en hun
ongelooflijke anatomie stelt hen zelfs in staat om achteruit te zwemmen.

GELUID VAN MENSEN NA DOEN
– Beloega’s zijn zo goed in het imiteren van menselijke geluiden
dat een beloega in gevangenschap ooit zó goed het onderwater-

communicatiebevel om het water te verlaten nabootste,
dat een duiker inderdaad naar de oppervlakte zwom.

KAN BIJNA 80 JAAR OUD WORDEN
– In het wild kan een beloega bijna 80 jaar oud worden,

maar in gevangenschap leven ze maar half zo lang. 

GRIJS GEBOREN, VERANDEREN NAAR WIT
– ‘Beloega’ komt van het Russische woord ‘wit’. Ze worden 

echter grijs geboren en veranderen geleidelijk van kleur naarmate ze
volwassen worden. De transformatie duurt ongeveer acht jaar. 

KAN EEN MENSENLEVEN REDDEN
– In 2009 redde een beloega bij een wedstrijd vrijduiken

in een ijskoude tank in China het leven van een door kramp
verlamde duiker door haar naar de oppervlakte te

brengen met haar voet in zijn bek. 

de beloega beschouwt als ‘bijna bedreigd’. De natuurli-
jke vijanden van de beloega zijn ijsberen en orka’s, maar 
het zijn de commerciële visserij en de toegenomen illegale 
handel die sommige lokale populaties tot de rand van de 
afgrond hebben gebracht. 

Zoals met iedere diersoort heeft evolutie de beloega een 
specifieke plek in het ecosysteem toebedeeld. Wanneer 
het ecosysteem echter wordt verstoord, bedreigt dit het 
voortbestaan van verschillende dieren. Walvissen staan 
bovenaan de voedselketen en voeden zich met kleinere 
vissen waarvan de aantallen razendsnel afnemen vanwege 
ecologische en menselijke activiteiten. Overbevissing is 
een van de meest kritieke problemen waarmee de ecosys-
temen van onze oceanen worden geconfronteerd, omdat 
populaties niet de kans krijgen zich naar behoren voort 
te planten. Dit is niet alleen van invloed op beloega’s 
en zeezoogdieren, maar ook op vele andere diersoorten, 
waaronder zeevogels. Tegelijkertijd vormen oceaanplastic 
en -verontreiniging een risico voor het ecosysteem en de 
walvissen, omdat giftige concentraties zich opbouwen in 
de voedselketen. In 2019 spoelde een jonge spitssnuitdolf-
ijn aan in de Filipijnen na te zijn gestorven aan een maag-
schok. Wetenschappers troffen in zijn maag niet minder 
dan 40 kilo plastic aan. 

– Beloega’s worden geconfronteerd met verschillende 
bedreigingen. Chemische vervuiling in de oceaan zorgt 
bijvoorbeeld voor infectieziekten, en klimaatverandering 
maakt het ijs dat de walvissen omringt steeds instabieler. 
Omdat het weerpatroon zo snel verandert dat het onmo-
gelijk is voor de beloega om zich aan te passen, lopen ze 
een groter risico om vast te komen zitten in het ijs, zegt 
Ragnhild.

Wanneer de Arctische oceaan voor langere perioden 
ijsvrij wordt, wordt de beloega ook blootgesteld aan en 
aangevallen door roofdieren. In het hoge Noorden zijn 
reeds aanvallen van orka’s op beloega’s waargenomen, en 
de verwachting is dat dit steeds vaker zal voorkomen. Bov-
endien veroorzaken Noordpooltoerisme, de commerciële 
visserij en scheepvaart, en ‘whale watching’ geluidshinder, 
wat ten koste gaat van het vermogen van de beloega om te 
communiceren, te jagen en roofdieren te ontlopen.

Leven in gevangenschap

Het vangen van beloega’s en hen vanuit hun natuurlijke 
leefomgeving naar een dierenpark brengen, vormt al meer 
dan een eeuw lang een bedreiging voor lokale populaties. 
De eerste walvis in gevangenschap werd in 1861 in New 
York City tentoongesteld en andere landen volgden al snel 
dit voorbeeld. Voor het grootste deel van de afgelopen 
eeuw werd de meerderheid van de beloega’s bestemd voor 
expositie gevangen in de Canadese zeeën, voordat dit ver-
boden werd in 1992. Sindsdien heeft Rusland zich ontwik-
kelt tot de grootste leverancier. Ondanks het grote risico op 
uitsterving heeft Rusland nog steeds de jacht op en vangst 
van walvissen niet ingeperkt. In plaats daarvan worden de 
beloega’s naar binnenlandse aquaria gebracht of geëxport-
eerd voor commerciële uitbuiting in landen zoals China. 

– Inheemse bevolkingen hebben sinds de oudheid jacht 
gemaakt op beloega’s voor hun vlees, spek en huid. Van-
daag de dag worden ze opgejaagd voor een andere reden: 
om ter vermaak tentoongesteld te worden. Helaas is de 
beloega een van de meest veelvoorkomende walvissen in 
gevangenschap in aquaria en zeedierenparken over de 
hele wereld, zegt Ragnhild.

Factoren zoals een goed draaiende Chinese economie 
en explosief toenemend binnenlands toerisme hebben 
gezorgd voor de snelle groei van deze miljoenenbusiness, 
die de vraag naar wilde en beschermde diersoorten ve-
rontrustend snel doet stijgen. Hoewel maatschappelijke 
weerstand in de VS en Europa vele dierenparken heeft 
gedwongen tot sluiten, worden in China iedere maand 
nieuwe aquaria geopend. Volgens de China Cetacean Al-
liance (CCA) is vastgelegd dat meer dan 1.000 walvisach-
tige zoogdieren (zoals walvissen, dolfijnen en bruinvis-
sen) gevangen zitten in Chinese mariene faciliteiten – en 
dat nummer stijgt nog steeds. 

Een golf van hoop

Gelukkig vechten wereldwijd diverse organisaties voor 
het welzijn van de oceaan en haar bewoners. In 1946 werd 
de International Whaling Commission (IWC) opgericht 

toen 15 landen de International Whaling Convention 
ondertekenden ter regulering van de walvisvaart. Dit 
markeerde de eerste stap richting bescherming van hun 
welzijn. Sindsdien zijn kleine maar belangrijke vervolg-
stappen gezet om de groei van de populatie te stimuleren. 

In 2008 classificeerde IUCN de beloega als ‘bijna bed-
reigd’, en enkele sub-populaties zelfs als ernstig bedreigd. 
Dit vergrootte de algemene interesse in positieve veran-
dering. In het komende jaar werkt Maria Nila samen met 
twee organisaties om de inspanningen voor een gezonde-
re oceaan te ondersteunen – The Perfect World Founda-
tion en Sea Life Trust. 

De missie van The Perfect World Foundation is duideli-
jk – ze willen de wereld redden. Door middel van bewust-
making en educatie creëren ze moed en randvoorwaarden 
voor verandering. Een van de centrale werkgebieden is het 
beschermen van de oceaan met behulp van verschillende 
initiatieven, inzamelingsacties en evenementen. The Per-
fect World Foundation lanceerde in 2019 bijvoorbeeld 
‘The Blue Bucket’-campagne, die mensen aanmoedigde 
om plastic op te ruimen uit de oceaan en aan de kust. 
Door aandacht te vragen en een wereldwijde verbintenis 
te creëren, stellen zij zich ten doel om de grootste beweg-
ing van oceaanopruimers ter wereld te vormen.

– Onze organisatie is voornamelijk gericht op twee 
gebieden – bewustzijnsprogramma’s en fondsenwerving. 
Door de jaren heen hebben we de kennis omtrent dier-
en in crisissituaties en de impact die menselijk handelen 
heeft op de natuur en het klimaat weten te verhogen. 
Onze campagnes en bewustzijnsprogramma’s draaien om 
diverse diersoorten, van beloega’s tot neushoorns, olifant-
en, krokodillen, bestuivers, vleermuizen, ezels en meer, 
zegt Ragnhild.

Zoals zoveel organisaties over de hele wereld hebben 
The Perfect World Foundation en de projecten die zij 
ondersteunt enorm te lijden gehad onder Covid-19. Ge-
lukkig zijn er verschillende manieren om hen te helpen. 

– De gemakkelijkste manier om betrokken te raken, 
is door een maandelijkse sponsor te worden. Als je die 
mogelijkheid niet hebt, kun je je ook abonneren op onze 
nieuwsbrief en zo iedere maand op de hoogte worden 
gehouden. Op die manier word je uiteindelijk een goed 
geïnformeerde ‘pleitbezorger’ voor dieren, de natuur en 
onze organisatie, zegt Ragnhild. 
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SALONS
BESPAREN WATER

Kleine veranderingen maken een groot verschil. We namen contact op met 
Maria Nila-partner Uschi Salons in Duitsland om meer te weten te komen 

over hoe salons water kunnen besparen en duurzamer kunnen werken.

De missie van Uschi Salons is om waar mogelijk een verschil te maken door 
een bijdrage te leveren aan sociale verantwoordelijkheid en duurzaam be-
wustzijn te creëren onder klanten en medewerkers. Uschi past een holistische 
gedachtegang toe die de hele waardeketen bestrijkt – van educatie tot lever-
anciers en partners. Hieronder staan de belangrijkste strategieën die de salon 
heeft geïmplementeerd voor minder waterverbruik en meer duurzaamheid. 

Neem actief richtlijnen voor waterbesparing op 
in de communicatie met medewerkers en stagiaires

Bij Uschi proberen we zo min mogelijk water te gebruiken en brengen we ie-
dereen bij hoe we zorgvuldig kunnen omgaan met producten en middelen 
in de salon. Onze interne Uschi-richtlijnen volgen het motto ‘Verspil niets’ 
en omschrijven alle belangrijke aspecten omtrent efficiënt watergebruik. We 
draaien de kraan dicht als we geen water nodig hebben en alle toiletten zijn 
waterbesparend.

Het ‘vergroenen’ van de salon met toepasselijke planten

Met het ‘vergroenen’ van onze salons hebben we een concept ontwikkeld met 
planten die weinig water nodig hebben om te groeien – om verspilling te voor-
komen. We houden van planten, maar we willen geen water verspillen. 

Langetermijnsamenwerking met een duurzame wasserette

In het verleden waren onze wasmachines 24/7 in gebruik – vaak met kleinere 
hoeveelheden. Om dit te voorkomen, werken we al een aantal jaar samen met 
een wasserette die zuinig omgaat met hulpbronnen en veel efficiënter wast dan 
wij dat zelf zouden kunnen.

Leveranciers en partners met een soortgelijke filosofie

Sinds we in 2017 onze bijgewerkte duurzaamheidsstrategie hebben geïmple-
menteerd, hebben we onze samenwerking met enkele van de grote leveran-
ciers in de industrie stopgezet. Het werd ons duidelijk dat niet iedereen onze 
waarden en visie op de toekomst deelt. Grote bedrijven richten zich nog steeds 
uitsluitend op groei en winst, en veel van hen testen hun producten nog steeds 
op dieren. Dat strookt niet met ons begrip van duurzaamheid. 

Kom meer te weten over Uschi salons en raak geïnspireerd via:

uschi-salons.de
@uschisalons (instagr am)

ADVIES VAN 
EEN AMBASSADEUR 
Chloe, Maria Nila-ambassadeur voor het Verenigd 
Koninkrijk, is een duurzame style en lifestyle-blog-
ger met speciale aandacht voor sociale en ecolo-
gische rechtvaardigheid. Chloe woont in Brighton 
(VK) en maakt bevlogen veranderingen waar ze 
maar kan om een duurzamer en ethischer leven te 
leiden. Daarom zijn we nieuwsgierig naar haar 
beste tips voor het besparen van water bij je thuis. 

1. NEEM KORTERE DOUCHES OF (ZOALS 
IK HET GRAAG NOEM) ‘HALVE DOUCHES’
Dit is een van de eenvoudigste manieren om thuis water te 
besparen. Douches en baden nemen meer dan een derde van 
het huishoudelijk waterverbruik voor hun rekening, waarbij 
elke minuut van stromend water gemiddeld 10 liter kost. Het 
verkorten van je dagelijkse douche van 8 tot 4 minuten be-
spaart meer dan 1.000 liter water per maand! Nog een tip om 
je douchetijd te verminderen, is je haar minder vaak wassen. 
Ik was mijn haar graag één of twee keer per week en indien 
nodig gebruik ik Maria Nila’s Cleansing Powder tussen was-
beurten door!

2. DRAAI DE KRAAN DICHT
Wanneer je je gezicht wast en je tanden poetst, laat je dan de 
kraan open zonder dat je er erg in hebt? Het openlaten van een 
kraan verspilt tot zes liter water per minuut. Ervoor zorgen 
dat de kraan dicht is wanneer je hem niet gebruikt, is een een-
voudige verandering die we allemaal kunnen maken.

3. KOOP TWEEDEHANDS KLEDING
Het verbaast je misschien om te weten dat de kledingindustrie 
de op twee na grootste waterverbruiker ter wereld is. Het kost 
maar liefst 20.000 liter water om één katoenen T-shirt en een 
spijkerbroek te maken! Tweedehands kleding kopen is een fan-
tastische en leuke manier om je waterverbruik te verminderen.

4. WAS JE KLEREN MINDER VAAK
Gooi jij je kleren automatisch in de wasmand nadat je ze hebt 
uitgetrokken? De gemiddelde wasmachine gebruikt 50 li-
ter water per lading. Veel kledingstukken hoeven niet iedere 
keer gewassen te worden. Spijkerbroeken kunnen bijvoorbeeld 
maandenlang zonder een wasbeurt! Verminder je verbruik 
door ieder kledingstuk te controleren voordat je het in de was-
mand gooit, en was alleen volle ladingen. Minder vaak wassen 
bespaart water én tijd!

5. SCHAKEL OVER OP EEN 
VEGANISTISCH OF PLANTAARDIG DIEET
De vleesindustrie gebruikt een verbazingwekkende hoeveel-
heid van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Het kost 
meer dan 2.000 liter water om één hamburger van 150 gram 
te maken! De vleesindustrie is zo waterintensief dat het ver-
wijderen van vlees uit je dagelijkse eetpatroon je persoonlijke 
waterverbruik met tot wel 60% kan verminderen! Het terug-
dringen van je waterverbruik is slechts één van de vele goede 
redenen om veganist te worden!

Ik hoop dat deze tips nuttig zijn. Het je bewust zijn van je 
waterverbruik is een goede zaak voor de planeet én voor je 
portemonnee!

Kom meer te weten over Chloe en raak geïnspireerd via:

chloehelenmiles.com
@chloehelenmiles (instagr am)

1

2

3
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HET NIEUWE
BELOEGA-LEVEN

Op 7 augustus 2020 verwelkomde het eerste toevluchtsoord voor
beloega’s zijn eerste langverwachte gasten – Little Grey en Little White.

Na een epische, 10.000 km lange reis van Shanghai naar IJsland hebben de
twee witte walvissen tijd doorgebracht in een quarantainebassin voordat ze 
veilig werden vrijgelaten in open zee, vrij van een leven in gevangenschap. 

Sea Life Trust is een wereldwijde liefdadigheidsorgani-
satie die zich inzet voor de bescherming van de oceaan 
en van mariene fauna. Door wereldwijde initiatieven en 
campagnes informeren zij, vragen zij aandacht en exploit-
eren zij toevluchtsoorden voor zeedieren. Hun belan-
grijke werk omvat het bepleiten van een oceaan zonder 
plastic en het beëindiging van roofbouw op het zeeleven. 
Meest recentelijk werkten ze samen met de Whale and 
Dolphin Conservation (WDC) aan de totstandbrenging 
van het eerste mariene toevluchtsoord voor beloega’s in 
IJsland. De missie is om walvissen in gevangenschap een 
veilig en natuurlijker thuis te geven en hen te helpen bij 
een veilige terugkeer naar een leven in de oceaan. In au-
gustus 2020 verhuisden de eerste bewoners, Little Grey 
en Little White, naar de baai. 

Gevangen in het wild

Little Grey en Little White werden geboren in Russische 
poolwateren en men gaat ervan uit dat ze slechts twee tot 
drie jaar oud waren toen ze slachtoffers werden van de 
schimmige, vaak illegale, handel in wilde dieren. Na in 
2011 vanuit een Russisch onderzoekscentrum naar Shang-
hai te zijn gebracht, werden ze getemd en getraind om 
op te treden voor het vermaak van duizenden bezoekers 
van Changfeng Ocean World. Het aquarium werd later 
gekocht door Merlin Entertainments, een bedrijf dat ge-
looft dat walvissen en dolfijnen (walvisachtigen) niet vast-
gehouden moeten worden voor lichtzinnig vermaak. Zo 
begon het plan om Little Grey en Little White te bevri-
jden. Nu, voor de eerste keer in een decennium, zijn ze 
vrijgelaten om in de zee te zwemmen in een drie hectare 
groot toevluchtsoord in open water aan de zuidkust van 
IJsland. Andy Bool is het hoofd van de Sea Life Trust-or-
ganisatie en is al vanaf het begin bij het project betrokken. 

– Little Grey en Little White werden op zeer jonge 
leeftijd in het wild gevangen in Rusland. Nadat ze door 
een Russisch onderzoekscentrum aan Changfeng Ocean 
World werden verkocht, traden ze dagelijks op in shows, 
zegt Andy Bool. Gelukkig nam hun leven een positieve 
wending toen Merlin Entertainments in 2012 het water-
park kocht. Merlin is van mening dat walvisachtigen niet 
vastgehouden moeten worden voor lichtzinnig vermaak, 
dus gingen ze samen met ons bij Sea Life Trust op zoek 
naar een alternatief voor Little Grey en Little White.

Het plannen van de verhuizing was geen eenvoudige 
opgave. Andy legt uit dat het bijna acht jaar heeft gedu-
urd om het te realiseren.

– Het moeilijkste gedeelte voor de daadwerkelijke 
verhuizing was het vinden van de juiste locatie voor een 
toevluchtsoord in zee. Beloega’s verblijven in koude, 
noordelijke wateren, dus we moesten een plek vinden die 
op hun ervaring in het wild zou lijken. We overwogen 
verschillende locaties, van Rusland tot Canada en zelfs 
Schotland. Na een zoektocht van vier jaar opperde ie-
mand de IJslandse baai die nu hun thuis is – een ideale 
locatie. De baai is een veilige plek omringd door kliffen 
en heeft soortgelijke omstandigheden als die waarin ze 
natuurlijk zouden leven, zegt Andy.

De gemeenschap verwelkomde het idee om het eerste 
beloega-toevluchtsoord ter wereld te bouwen, inclusief 
een faciliteit aan land op vijf minuten van de baai. Een 
locatie dichtbij de beloega’s maakt het makkelijker voor 
het team van Sea Life Trust om de walvissen veilig en ge-
zond te houden. Maar ondanks dat ze geluk hadden bij 
het vinden van een locatie, werd het team geconfronteerd 
met een nieuwe uitdaging: hoe verplaats je twee zeedie-
ren die ieder bijna een ton wegen zonder hun welzijn in 
gevaar te brengen?

– Het voorbereiden van de beloega’s op hun 10.000 
km lange reis van Shanghai naar IJsland vereiste heel veel 
planning. Het eerste deel bestond uit het plannen van 
een reis die zo snel en comfortabel mogelijk zou zijn. Het 
tweede was het trainen van de beloega’s voor zowel het 
transport als voor hun bestemming, zegt Andy. 

De historische reis

Voordat ze aan hun epische reis begonnen, ondergin-
gen Little Grey en Little White een speciaal training-
sprogramma om ze voor te bereiden. Omdat ze in het 
toevluchtsoord meer tijd onder water door zouden gaan 
brengen, trainden ze op het langer inhouden van hun 
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adem dan gewoonlijk. In het wild kunnen beloega’s hun 
adem 20 minuten lang inhouden, maar wanneer je in een 
bassin leeft, is dat niet nodig. De beloega’s raakten ook 
gewend aan kouder water en werden opnieuw voorgesteld 
aan objecten die ze in hun nieuwe thuis konden aantref-
fen. De training duurde enkele jaren.

– Het water in Shanghai had een temperatuur van 15 
graden, terwijl het in IJsland ongeveer 6 tot 13 graden is, 
afhankelijk van het seizoen. Daarom was gewenning aan 
kouder water een onderdeel van de training, zegt Andy. 
We moedigden hen ook aan hun uithoudingsvermogen te 
vergroten. Ze hebben hun leven lang in een klein bassin ge-
leefd, dus een belangrijk onderdeel van het opbouwen van 
hun kracht en weerbaarheid bestond uit het hen zo lang en 
zo snel mogelijk laten rondzwemmen van het bassin.

De complexe logistiek voor deze historische reis werd 
gepland door een zorgvuldig gekozen team van experts 
en dierenartsen om het welzijn van de beloega’s te ga-
randeren. De 13 jaar oude beloega’s wegen ieder bijna 
een ton, zijn vier meter lang en eten dagelijks 50 kg vis. 
Om hen te vervoeren, liet het team speciale apparatuur 
en instrumenten ontwerpen om het de beloega’s zo com-
fortabel mogelijk te maken. De reis duurde in totaal 30 
uur en ging op 19 juni 2019 in Shanghai van start. In de 
eerste fase van het transport werden Little Grey en Little 
White op speciaal ontworpen brancards getild die war-
en aangemeten voor hun fysieke voorwaarden. Nadat ze 
voorzichtig in hun op maat gemaakte transporttank war-
en geplaatst, tilde een kraan hen uit het bassin in twee 
vrachtwagens die hen naar het vliegveld brachten. Op de 
landingsbaan stond een speciaal ontworpen vliegtuig ge-
doneerd door Cargolux Airlines op hen te wachten, klaar 
om het luchtruim te kiezen en de wereld rond te vliegen 
naar IJsland. Tijdens de vlucht werden de beloega’s con-
tinu in de gaten gehouden door dierenartsen, voordat ze 
veilig op Keflavik Airport landden. Daar werden ze naar 
een veerboot gebracht met als bestemming Heimaey Is-
land en hun nieuwe thuis. 

– Het is best een complexe reis. Het was de bedoeling 
dat we in april vorig jaar zouden beginnen, maar het weer 
in IJsland was erg slecht, waardoor de veertocht niet plaats 
kon vinden. We hadden zelfs contact met de Amerikaanse 
luchtmacht over een Hercules-vliegtuig om hen vanaf 
Keflavik te vervoeren, maar dat was niet mogelijk, zegt 
Andy. Onze afspraak met de IJslandse autoriteiten was dat 
de beloega’s wat tijd zouden doorbrengen in een quaran-
tainebassin en om van de reis te herstellen. Alles bij elkaar 
duurde het project langer dan aanvankelijk gepland.

Een enorme verantwoordelijkheid

Andy beschrijft een gevoel van vreugde nadat de eerste 
fase van hun reis was afgerond. 

– Dat vliegtuig zien landen in IJsland zorgde voor een 
fantastisch gevoel, maar ook voor een gevoel van enorme 
verantwoordelijkheid. Little Grey en Little White zijn 
tieners die naar verwachting 40 of 50 jaar oud zullen 
worden, dus we zijn voor de volgende 30 of 40 jaar ver-
bonden aan hun zorg. Dat gevoel van verantwoordeli-
jkheid voelde ik vooral toen ik ze op de avond van hun 
aankomst zag rondzwemmen in het bassin. Ik herinner 
me dat ik naar ze keek terwijl ze voorbij zwommen, en 
dat ze in een emotioneel moment naar mij leken te kijken 
alsof ze wilden zeggen ‘we zijn nu jouw verantwoordeli-
jkheid’, zegt Andy. Als ze naar je kijken, kijken ze ook 
écht naar je. Er zit iets achter hun ogen; je kunt hun intel-
ligentie daar opmerken.

Hun jaren in gevangenschap hebben ervoor gezorgd 
dat de beloega’s niet in staat zijn om in het wild te over-
leven, maar hun verblijf in het toevluchtsoord van Sea 
Life Trust zal hen geleidelijk helpen zich aan te passen en 
te leren hoe ze zelfstandig kunnen leven. Andy is opge-
wonden over wat de toekomst zal brengen, zowel voor de 
beloega’s als voor het toevluchtsoord.

– Al die jaren in gevangenschap hebben ervoor gezorgd 
dat ze niet in staat zijn om in het wild te overleven. Het 
is onze taak om hen te helpen zich aan te passen en te ler-
en leven in hun nieuwe natuurlijke omgeving, zegt Andy. 
We denken niet dat het ooit mogelijk zal zijn om ze in het 
wild vrij te laten, maar zeg nooit nooit. Niemand heeft dit 
ooit ondernomen, dus je weet nooit hoe ze zullen groeien 
en zich aan zullen passen aan hun natuurlijke omgeving. 
We moeten gewoon alles stap-voor-stap bekijken en hun 

welzijn garanderen, maar het zou geweldig zijn om dat 
mee te maken.

De lat ligt hoog 

Het toevluchtsoord in de open baai is een wereldwijd 
mariene-welzijnsproject dat ernaar streeft om een blauw-
druk te worden voor nog veel meer toevluchtsoorden voor 
walvisachtigen over de hele wereld, en Sea Life Trust legt 
de lat hoog. De organisatie hoopt dat uiteindelijk 3.000 
walvisachtigen die momenteel in gevangenschap lev-
en de mogelijkheid zullen hebben om te verhuizen naar 
toevluchtsoorden in zeewater. Om dat doel te bereiken, 
hebben ze echter steun nodig.

– Twee beloega’s vormen geen pod. Het toevluchtsoord 
heeft ruimte voor tien beloega’s, en dat zou beter zijn 
voor hun geestelijke gezondheid. Het was een overweldi-
gend gevoel om Little Grey en Little White voor het eerst 
samen in de baai te zien zwemmen, met de kliffen op de 
achtergrond en hun ruggen die uit het water omhoog-
komen. Ik hoop echt dat meer beloega’s in gevangen-
schap dat kunnen ervaren, zegt Andy. Covid-19 heeft ons 
op vele manieren geraakt, vooral op financieel gebied. We 
hebben veel steun gekregen van de binnenlandse toeris-
ten, maar het gebrek aan bezoekers heeft een enorme im-
pact op ons inkomen. Samenwerkingen zoals deze met 
Maria Nila zijn een redder in nood.

Andy hoopt dat een onderzoek dat de verbeteringen 
volgt in het welzijn van Little Grey en Little White andere 
plaatsen met beloega’s ervan zal overtuigen dat er een al-
ternatieve manier van zorg bestaat voor deze dieren. Dat 
zal er op zijn beurt voor zorgen dat meer beloega’s de kans 
hebben om zich bij Little White en Little Grey te voegen. 

– De eenvoudigste manier om ons te steunen is het 
maken van een donatie. Dat is echter niet voor iedereen 
mogelijk. Een andere manier om ons te helpen en het 
welzijn van walvisachtigen over de hele wereld te bev-
orderen, is het maken van betere keuzes. Dat betekent 
kennis opdoen over het probleem en twee keer nadenken 
voordat je faciliteiten bezoekt waar walvissen en dolfijnen 
in gevangenschap leven. Veel bedrijven zijn al gestopt 
met de verkoop van tochten naar dergelijke faciliteiten en 
ondersteunen in plaats daarvan toevluchtsoorden, zegt 
Andy. Hopelijk is ons toevluchtsoord de eerste in een 
reeks die zal bijdragen aan een betere toekomst.

Naam: Little Grey & Little White
Geboortedatum: Ongeveer  2007
Geslacht: Vrouwelijk
Plaats van herkomst: Rusland
Gewicht: Ongeveer  900 kg
Lengte: Ongeveer 4 meter lang 
Voeding: Haring en lodde
Persoonlijkheid: Little Grey is een zeer speelse beloega. Ze is altijd 
nieuwsgierig en bereid om nieuwe dingen te leren. Ze heeft ook een 
ondeugende kant en vindt het leuk om water op het dierenverzorg-
ingsteam te spugen. Little White is een verlegen beloega. Ze is veel 
terughoudender dan Little Grey maar vindt het toch leuk om te 
spelen en knoopt nauwe banden aan met haar verzorgers.
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The Friendly Years
BIJ MARIA NILA GELOVEN WE DAT SCHOONHEID LEUK, 

VRIENDELIJK EN DUURZAAM ZOU MOETEN ZIJN. DEZE WAARDEN 

MAKEN DEEL UIT VAN ONS DNA EN DEFINIËREN ALLES WAT WE DOEN. 

DAAROM BRENGEN WE SINDS 2016 ONZE GEMEENSCHAP VAN KAPPERS, 

SALONS, AMBASSADEURS EN CONSUMENTEN SAMEN OM EEN VERSCHIL 

TE MAKEN VOOR EEN VRIENDELIJKERE TOEKOMST. TERUGKIJKEND IS HET 

EEN EMOTIONELE EN BOEIENDE REIS GEWEEST DIE ONS MET TROTS 

VERVULT OVER WAT WE SAMEN BEREIKT HEBBEN. 

Toen ik begon met herbebossen, dachten mensen 
dat ik gek was. Nu volgen de buren mijn  voorbeeld. 

Samen kunnen we het klimaat verbeteren. 

— OTILIO SANCHEZ MOLINA, 
2019 BOER EN TROTSE OPA

140.000 m2  
LAND HERBEBOST 
- Dat staat gelijk aan 26 voetbalvelden!

Sinds 2017 hebben we meer dan 140.000 m² bos aange-
plant in Nicaragua, als onderdeel van ons klimaatcom-
pensatieprogramma in samenwerking met Plan Vivo. 
Dat staat gelijk aan 26 volledige voetbalvelden! Dit zou 
niet mogelijk geweest zijn zonder de geweldige steun van 
onze klanten van over de hele wereld. Samen kunnen we 
een vriendelijkere keuze maken wat betreft schoonheid-
sproducten. En iedere keer dat je een Maria Nila-product 
koopt, investeer je in het aanplanten van nieuwe bomen 
in de wereld.

We zijn zeer trots en blij om ons werk met Plan Vivo en 
de boeren in Nicaragua te kunnen voortzetten.

2017  |  THE FRIENDLY YEAR FOR MANTA RAYS 

Dankzij The Perfect World Foundation sloten we ons aan bij het Manta 
Trust, dat mantaroggen en ander zeeleven in Indonesië helpt te beschermen. 
Gedurende dat jaar ondersteunden we de organisatie en haar belangrijke werk 
met € 10.000. (mantatrust.org)

2016  |  THE FRIENDLY YEAR FOR ELEPHANTS 

Samen met salons en influencers in Scandinavië haalden we € 10.000 op voor 
Elephants Alive. Daarmee hielpen we hen om een van de belangrijkste olifan-
tenpopulaties in zuidelijk Afrika te herstellen. (elephantsalive.org)

2019  |  THE FRIENDLY YEAR FOR RHINOS 

Als felbegeerde handelswaar op de zwarte markt verpersoonlijkt de neushoorn 
een bedreigde diersoort en heeft zij dringend bescherming nodig. Samen met 
onze gemeenschap haalden we € 50.000 op voor Care for Wild Sanctuary, dat 
verweesde neushoorns verzorgt en rehabiliteert. (careforwild.co.za)

2020  |  THE FRIENDLY YEAR FOR BELUGA WHALES 

Op 1 november dit jaar introduceren wij trots: The Friendly Year voor Beluga 
walvissen, ondanks dat we een kleine pre-launch hebben op onze website in 
oktober, zullen we alle opbrengst van de Vegan Day box tussen 23 oktober en 
10 november via MariaNila.com doneren aan de bescherming van de walvis-
sen. Volg de reis op: theperfectworld.com/en/what-we-do/save-the-beluga

2018  |  THE FRIENDLY YEAR FOR ANTI-POACHING 

We haalden meer dan € 20.000 op voor de anti-stroperij-organisaties The Black 
Mambas en The Bush Babies in Zuid-Afrika. Het werk wordt aangestuurd 
door vrouwen die bedreigde diersoorten op de savanne beschermen en daar-
naast toekomstige generaties het belang van natuurbescherming  bijbrengen. 
(blackmambas.org)
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